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Cuộc sống an toàn
안전한 한국생활

tại Hàn Quốc

GIÁO DỤC VỀ AN TOÀN LÀ CẦN THIẾT

Giáo trình này được xây dựng nhằm giúp người nước ngoài
cư trú ngắn hạn hoặc đang sinh sống tại Hàn Quốc
làm quen với các phương pháp ứng phó

khi tai nạn xảy ra và có thể giữ được an toàn.
안전 교육이 필요해요

한국에서 단기간 체류하거나 살고있는 외국인들의 안전사고를 예방하고

안전사고가 났을 때 대처하는 방법을 익히고 지킬 수 있도록 기획 되었습니다.
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Cứu hộ khẩn cấp 119

119 là số điện thoại khai báo khẩn cấp được sử dụng khi yêu cầu

cứu hộ khẩn cấp từ phòng cháy chữa cháy (PCCC), thảm họa cho

đến cứu hộ, cấp cứu và an toàn trong sinh hoạt. Bạn có thể nhanh

Hãy gọi 119 trong trường hợp khẩn cấp!

chóng thông báo khi gặp nguy hiểm thông qua nhiều phương tiện
khác nhau như điện thoại cố định, điện thoại di động, máy tính,

v.v... Ngoài ra ở Hàn Quốc, bạn sẽ không phải trả phí không những

đối với phí sử dụng điện thoại khi khai báo mà đối với cả dịch vụ đội

긴급 구조 119 위급할 때 119로 신고하세요!

lính cứu hỏa đến tận nơi xử lý.

119는 화재예방과 진압, 재난은 물론 인명구조, 응급처치, 생활안전에 이르기까지 긴급 구조를 요청할 때 이용하는
긴급 신고번호입니다. 집 전화, 휴대전화, 컴퓨터 등 다양한 수단으로 위급할 때에 신속하게 신고할 수 있습니다.
또한 한국에서는 긴급신고 때 전화이용료뿐만 아니라 소방대원이 출동하는 서비스도 모두 무료입니다.

Hãy gọi 119 trong trường hợp khẩn cấp!

Những công việc của cơ quan PCCC Hàn Quốc
대한민국 소방 관서에서 하는 일

위급할 때 119로 신고하세요

• Cơ quan PCCC tại Hàn Quốc là tổ chức hoạt động 24/24 tại hiện trường sinh hoạt
của người dân, phụ trách các nhiệm vụ tại hiện trường như an toàn

Bình tĩnh gọi 119 khi xảy ra tai nạn hoặc phát hiện thấy
tai nạn.

cháy nổ, cứu hộ và cứu nạn, dịch vụ cấp cứu y tế trước khi vào bệnh viện và

an toàn trong sinh hoạt.

사고가 발생하거나 사고가 난 것을 발견하면 침착하게 119에 전화를 겁니다.

대한민국 소방 관서는 화재 안전, 인명구조, 병원 전 응급의료서비스, 생활안전 등과 관련된 현장 업무를
담당하는 곳으로, 국민의 생활 현장에서 24시간 활동하는 기관입니다.

Báo loại tai nạn là có hỏa hoạn hay bệnh nhân cấp cứu.
화재가 난 것인지 응급환자가 발생한 것인지 사고의 유형을 말합니다.

소방 관서에서는 화재, 지진, 생활안전,

응급처치 등 각종 안전체험 교육과 연수,

청소년 안전교육 프로그램을 운영하고 있습니다.
또한 건축허가 동의, 소방검사, 위험물 관리,

화재감식, 사법조사 등의 업무를 통해 국민 모두가
안전하게 생활할 수 있게 적극적으로 활동하고
있습니다.

• Cơ quan PCCC tổ chức các chương trình huấn luyện và tập huấn trải nghiệm

Báo địa chỉ nơi xảy ra tai nạn. Hãy nói tên chính xác của tòa
nhà lớn hoặc cửa hàng gần đó nếu bạn không biết địa chỉ.

về an toàn như hỏa hoạn, động đất, an toàn trong sinh hoạt và

sơ cứu, chương trình giáo dục về an toàn cho thanh thiếu niên. Ngoài ra,

어디에서 사고가 났는지 주소를 말합니다. 주소를 알 수 없을 때에는 주변에 있는

chúng tôi tích cực tham gia Cơ quan PCCCvào các hoạt động như thỏa

큰 건물이나 상점의 이름을 정확하게 말합니다.

thuận cấp phép xây dựng, kiểm tra hỏa hoạn, quản lý vật liệu nguy hiểm,
phát hiện hỏa hoạn và điều tra tư pháp để đảm bảo rằng tất cả công dân
có thể sống an toàn.

• Cơ quan PCCC sử dụng các xe tối tân, thông tin liên lạc vô tuyến và các thiết bị

thông tin hình ảnh như các loại hệ thống điện toán (quản lý thông tin hoạt động

cứu hộ khẩn cấp/ các mục tiêu dễ xảy ra hỏa hoạn, quản lý nhân lực PCCC, thông
tin địa lý, quản lý các trang thiết bị dưới lòng đất, thông tin vị trí người khai báo,

quản lý động thái các phương tiện), trực thăng cứu hỏa và thuyền cứu hộ..., nỗ lực
giảm thiểu thiệt hại do tai nạn gây ra qua việc xử lý tình huống nhanh chóng và

Hãy làm như sau khi gọi số 119

보·지하매설물 관리, 신고자 위치정보·차량동태 관리)과, 소방헬기·수난구조정 등 첨단 차량,

Bạn có thể gọi 119 ngay cả khi không nói được tiếng Hàn
qua cuộc gọi ba bên có thông dịch viên.

활용하여 대형사고 발생 시

한국말을 못 해도 통역과 3자통화가 되므로 119 신고가 가능합니다.

소방 관서는 각종 전산시스템(긴급구조 활동정보·소방대상물 관리·소방전문인력 관리·지리정
무선통신 및 영상정보 시설을

신속하고 종합적인 상황처리로

119 신고, 이렇게 하세요

영상 통화: 음성 통화로 119 신고를 할수 없을 때 ‘영상 통화’를 이용합니다.

Sử dụng ‘Ứng dụng khai báo 119’ tự động truyền thông
tin về vị trí: Sử dụng 'Ứng dụng Khai báo 119' khi không
biết vị trí hiện trường.

trình độ chuyên môn cao. Các đội viên PCCC luôn trong tư thế

도착하여 초기대응을 할 수 있도록 한시도 긴장을

늦추지 않고 있으며, 매 순간 국민과 국가의 안전을

sẵn sàng đến hiện trường để xử lý ban đầu sớm nhất có thể dù

지킨다는 신념으로 활동하고 있습니다.

chỉ là 1 giây, làm việc với tâm thế bảo vệ sự an toàn của người

119 신고앱: 현장 위치를 모를 때는 위치가 자동으로 전송되는 ‘119 신고앱’을 이용합니다.

dân và đất nước.
• Cơ quan PCCC luôn mở cửa để người dân có thể trực tiếp cảm

nhận và trải nghiệm những kiến thức

và thông tin sinh động về an

toàn, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể đặt trước và đến cơ quan PCCC
để nhận được thông tin mong muốn hoặc được tập huấn trải
nghiệm.
4

소방대원의 추가 질문에 답하고, 소방대원이 전화를 끊으라고 할 때까지 끊지 않습니다.

Gọi video: Sử dụng ‘cuộc gọi video’ khi không thể gọi 119
bằng điện thoại thông thường.

bao gồm các chuyên gia đã được huấn luyện nghiêm ngặt và có

다. 소방대원들은 재난 발생 시 1초라도 빨리 현장에

Trả lời các câu hỏi bổ sung của đội viên cứu hỏa, và không
dập máy cho đến khi được yêu cầu dập máy.

노력합니다.

• Cơ quan PCCC là cơ quan trọng tâm về an toàn của người dân,

고도의 전문기술을 연마한 전문인력으로 구성되어 있습니

사고 상황과 과정 등을 설명합니다.

사고 피해를 최소화하고자

toàn diện khi phát sinh tai nạn lớn.

소방 관서는 국민안전의 핵심기관으로서 엄격한 훈련과

Giải thích tình huống và quá trình xảy ra tai nạn.

Gửi ảnh và tin nhắn: Sử dụng dịch vụ tin nhắn để gửi ảnh
và video chụp tại hiện trường.
사진과 문자 전송: 현장을 찍은 사진과 영상을 보낼 때는 ‘문자 보내기’를 사용합니다.

소방 관서는 안전에 관한 생생한 지식과 정보를

직접 느끼고 경험할 수 있도록 언제나 시민들에게

Có thể được gọi 119 theo nhiều cách.

활짝 열려 있으므로, 미리 예약하고 방문하면

누구나 원하는 정보를 얻거나 체험교육을 받을 수

119 신고, 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다.

있습니다.
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Kiến thức thường thức về an toàn
Tìm hiểu thường thức về an toàn
của người Hàn Quốc!
안전 상식 한국의 안전 상식을 배워요!

Khi người nước ngoài sống trong môi trường xa lạ là Hàn Quốc, nguy cơ xảy ra tai nạn an toàn có thể
tăng lên nếu không hiểu rõ về môi trường và văn hóa của Hàn Quốc và thiếu thông tin về an toàn.

Chúng ta có thể ngăn ngừa tai nạn nếu biết kiến thức thường thức cơ bản về an toàn và phát triển kỹ

Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn
1

2
3

 hiệt hại xảy ra do không phán đoán đúng
T
đắn vì thiếu hiểu biết về phương tiện chữa
cháy của Hàn Quốc

 hiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do thiếu
N
hiểu biết về luật giao thông của Hàn Quốc.

 hó đối phó với các tình huống khẩn cấp
K
do không thành thạo tiếng Hàn hoặc không
diễn đạt đủ ý

주요 사고 원인 및 유형

1. 한국의 소방시설에 대한 이해 부족으로 화재 시 적절한 판단을 하지 못해 피해 발생함
2. 한국의 교통법규에 대한 이해 부족으로 교통사고가 많이 발생함
3. 한국어 미숙 또는 의사 표현 부족으로 위급할 때 대처가 어려움

năng giao tiếp chính xác.

외국인들이 한국이라는 낯선 환경에서 생활할 때, 한국의 환경과 문화에 대해 잘 이해하지 못하고 안전 정보가 부족하면 안전사고의 위험이 높아질 수 있습니다.
기본적인 안전 상식을 잘 알고 정확한 의사소통 능력을 기르면 안전사고를 막을 수 있습니다.

대처

예방

Phòng ngừa

Thường ngày biết các trang thiết bị chữa cháy ở Hàn Quốc
giúp bạn đối phó nhanh chóng và chính xác khi có hỏa hoạn.

Đèn chỉ dẫn lối đi: Được lắp trên tường hành lang hoặc lối đi cách sàn 1m hoặc dưới
sàn, có nền trắng và mũi tên xanh. Đèn chỉ dẫn này chỉ hướng lánh nạn.

Đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm: Được lắp phía trên cửa ra vào để dễ thấy, có vẽ cánh cửa
trên nền xanh. Đèn chỉ dẫn này hướng dẫn cửa thoát hiểm để lánh nạn.

Thiết bị phát hiện cháy tự động: Đây là thiết bị phát hiện nhiệt, khói, lửa (tia lửa, ánh
sáng) và báo cháy qua các thiết bị phát thanh như chuông, còi. Thiết bị có bộ phận
nhận tín hiệu, truyền, cảm ứng, phát, âm thanh..., hoạt động theo thứ tự phát hiện
nhiệt và khói tiếp nhận báo cháy (nhìn, nghe) khi có hỏa hoạn.

평소에 한국의 소방시설을 알아두면 화재 시 신속, 정확하게 대응할 수
있습니다.

통로 유도등: 복도나 통로의 바닥으로부터 1m 이하의 벽면이나 바닥에 설치하며, 백색 바탕에
녹색 화살표가 그려져 있습니다. 이 유도등은 대피 방향을 표시합니다.

비상구 유도등: 눈에 잘 보이도록 출입구 위쪽에 설치하며 녹색 바탕에 출입문이 그려져 있습
니다. 이 유도등은 대피할 수 있는 출입구를 표시합니다.

자동 화재탐지 설비: 열, 연기, 화염(불꽃, 빛)을 감지하여 벨, 사이렌 등의 음향 장치를 통해
화재가 발생한 것을 알려주는 설비입니다. 수신기, 중계기, 감지기, 발신기, 음향 장치 등으로
구성되어 화재가 발생하면, 열과 연기 감지 -> 수신 -> 화재경보(시각, 청각) 순으로
작동합니다.

Nắm rõ luật lệ giao thông của Hàn Quốc.

• Khi thấy người đi bộ trong lúc lái xe, hãy dừng lại, chờ người đi bộ đi qua và sau đó đi
chậm.

• Không được đỗ hoặc dừng xe trong khu vực bảo vệ trẻ em (School Zone), lái xe chậm

với tốc độ dưới 30 km/h. Gây tai nạn giao thông trong khu vực bảo vệ trẻ em sẽ bị phạt
nặng hơn.

• Đối với nơi có biển báo rẽ trái không được bảo vệ (đèn xanh), bạn chỉ được rẽ trái khi
평소에 한국의 교통법규를 잘 알아둡니다.

• 운전할 때 보행자가 보이면 정지하고 보행자가 지나간 다음에 서행합니다.

• 어린이보호구역(스쿨존)에서는 주정차를 할 수 없고, 시속 30km 이하로 서행합니다.
어린이보호구역에서 교통사고를 내면 가중처벌 됩니다.

• 비보호 좌회전 표시(녹색 신호)에서는 다른 차량의 교통에 방해가 되지 않을 경우에만 좌회전이
가능하고, 교통에 방해가 된 경우에는 신호위반의 책임을 지게 됩니다.

• 신호위반, 중앙선 침범, 속도위반, 횡단보도 사고, 무면허 운전, 음주운전, 추월 위반, 건널목

	통과방법 위반, 인도 돌진, 문을 연 채 운행하는 것 등 10개 위반은 중범죄에 해당하여 가중처벌을
받습니다. 이 경우 외국인은 강제퇴거 및 출국명령, 면허취소 등을 받을 수 있으며, 사고를 일으
킨 뒤 본국에 돌아가더라도 강제소환 되어 한국의 법에 따라 처벌받습니다.

không gây cản trở đến giao thông của các phương tiện khác, trường hợp gây cản trở
giao thông thì phải chịu trách nhiệm về lỗi vi phạm tín hiệu giao thông.

• 10 hành vi vi phạm bao gồm vi phạm tín hiệu giao thông, vi phạm vạch phân chia hai
chiều xe chạy, vi phạm tốc độ, tai nạn băng qua đường, lái xe không có giấy phép, lái

xe say rượu, vi phạm vượt ẩu, vi phạm khi qua đường, phóng nhanh trên vỉa hè, để cửa
mở lái xe... là những tội nặng và bị xử phạt nghiêm khắc. Trong trường hợp này, người

nước ngoài có thể bị trục xuất, hủy bằng lái, thậm chí đã trở về nước sau khi gây tai nạn
cũng bị triệu hồi và xử phạt theo luật Hàn Quốc.

3. Nắm những kiến thức thường thức cần thiết
khác để sống an toàn ở Hàn Quốc.
• Khi đi ra ngoài phải đóng van bếp ga và rút phích cắm điện
không sử dụng.

• Biết tiếng Hàn cần thiết cho các tình huống khẩn cấp.
6

그 밖에 한국에서 안전하게 생활하는 데 필요한
상식을 알아둡니다.

• 외출할 때는 가스 밸브를 잠갔는지, 사용하지 않는 전기플러
그는 뽑았는지 확인합니다.

• 위급한 상황에 필요한 한국말을 알아둡니다.

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc

1

2
3

Đối phó
Còi báo động của thiết bị cảm ứng cháy sẽ phát ra khi xảy ra hỏa hoạn.

• Khi bị mất điện trong lúc lánh nạn, rất dễ bị mất phương hướng do không nhìn rõ nên cần chống
tay vào tường và di chuyển về một hướng.

• Đi ra lối thoát hiểm theo hướng mũi tên trên đèn chỉ dẫn lối đi.
화재가 발생하면 자동 화재탐지 설비의 경보가 울립니다.

• 대피할 때 정전이 되면 앞이 잘 보이지 않아 방향감각을 잃기 쉬우므로 벽을 짚으면서 한쪽 방향으로 이동합니다.
• 통로 유도등의 화살표 방향을 따라 비상구로 나갑니다.

Không hoảng sợ và báo cho công ty bảo hiểm khi xảy ra tai nạn giao thông.
• Chụp ảnh hiện trường vụ tai nạn và di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

• Bật đèn khẩn cấp và đặt một giá ba chân ở phía sau để ngăn ngừa tai nạn xảy ra tiếp theo.
• Kiểm tra mức độ thương tích nếu có người bị thương và báo cho 119.
교통사고가 나면 당황하지 말고 우선 보험회사에 사고를 신고합니다.
• 사고 현장을 촬영하고 차량을 안전한 곳으로 이동시킵니다.

• 2차 사고 예방을 위해 비상등을 켜고, 뒤편에 삼각대를 세워둡니다.
• 다친 사람이 있다면 부상 정도를 확인하고 119에 신고합니다.

Biết các cách diễn đạt tiếng Hàn cần thiết cho những trường hợp khẩn cấp.
(Tham khảo trang 23 (bảng) ở cuối sách)
위급할 때 필요한 한국어 표현을 알아둡니다.
(책 뒷부분의 23쪽(표) 참고)
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Phiên bản dành cho
người lao động 01
근로자편

An toàn tại nơi làm việc
Hãy sử dụng các thiết bị an toàn!
산업현장 안전 안전 장비를 꼭 착용해요!

Tại hiện trường nhà máy luôn có nguy cơ bị tai nạn như bị kẹp, bị va đập, bị cắt lìa... Ngoài ra còn có nguy cơ
rò rỉ chất hóa học có hại, cháy nổ, tai nạn ngạt thở... Khi làm việc, cần phải tuân thủ các quy tắc an toàn,

nắm rõ cách đối phó trước để có thể ứng phó chính xác và nhanh chóng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
산업현장에서는 끼임, 부딪침, 절단 같은 부상의 위험이 항상 도사리고 있습니다. 또한 유해화학물질 유출 및 폭발, 질식 사고 등의 위험도 있습니다. 작업할 때 안전 수칙을 철저히 지키고 대처 방법을
미리 잘 알아두어야 응급 상황이 생겼을 때 신속하고 정확하게 대처할 수 있습니다.

Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn
1

2
3
4

 ị thương như bị cắt đứt, gãy xương do
B
không làm theo các nguyên tắc an toàn như
không sử dụng các dụng cụ bảo hộ
 ác tai nạn về thân thể như bị kẹp, bị cuốn
C
vào do chưa sử dụng thiết bị thành thục
 ai nạn tổn thương da do bị rò rỉ chất hóa
T
học có hại
Tai nạn ngạt thở trong không gian kín

주요 사고 원인 및 유형

1. 보호 장비 미착용 등 안전 수칙을 지키지 않아 발생하는
절단, 골절 등 부상
2. 장비 작동 미숙으로 인한 끼임, 말림 등 신체 사고
3. 유해화학물질 유출로 인한 피부 손상 등 사고
4. 밀폐된 공간에서의 질식 사고

대처

예방

Phòng ngừa
Kiểm tra an toàn khi làm việc, đeo các thiết bị
bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ...
• Luôn luôn dọn dẹp chỗ làm việc sạch sẽ

• Tạo lối đi an toàn tại nơi nối liền với nơi làm việc hoặc bên
trong nơi làm việc

• Khi phải làm việc trong không gian khép kín, cần kiểm tra xem

1

작업 시 안전을 확인하고 보안경 등
개인 보호 장비를 착용합니다.
• 작업장을 항상 청결하게 정리해둡니다.

• 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 안전
통로를 확보해둡니다.

• 밀폐 공간에서 작업을 해야 할 때는 환기가 잘되는
지 확인하고 비상구 위치를 2곳 이상 알아둡니다.

절단 사고

có thoáng khí hay không và tìm hiểu trước vị trí từ 2 lối thoát
hiểm trở lên

Kiểm tra bơm nước, các dụng cụ điện khi
vận hành thiết bị có nguy cơ giật điện hay không.
• Không sử dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích được quy
định cho từng thiết bị.

• Tuân thủ nghiêm ngặt các hạn chế như không vượt quá tải trọng cho
phép.

장비 작동 시 배수펌프, 전동공구 등에
감전의 위험은 없는지 확인합니다.

• 장비별 정해진 용도 외에는 사용하지 않습니다.
• 허용 하중을 초과하지 않는 등 제한 사항을
철저히 지킵니다.

• 운전석을 떠날 때는 엔진을 정지하고
브레이크를 걸어둡니다.

• Tắt động cơ và cài phanh chân khi rời khỏi ghế lái xe.

Kiểm tra dấu hiệu cảnh báo ở những nơi xử lý
hóa chất có hại.
• Tuân thủ các biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn an toàn.

• Mang thiết bị bảo hộ (kính bảo hộ, găng tay, v.v.) và xử lý vật liệu.
• Thường xuyên thông gió khi tiếp xúc với hóa chất độc hại.

유해화학물질을 취급하는 장소에서는
어떠한 경고 표시가 있는지 확인합니다.
• 위험 표시나 안전 지침을 준수합니다.

• 보호 장비(고글, 장갑 등)를 착용하고 물질을 다룹니다.
• 유해화학물질을 다루는 경우, 자주 환기를 시킵니다.

• 환기를 충분히 하고, 2명 이상이 함께 작업합니다.

•숨을 쉴 수 없는 질식 사고가 발생하면
즉시 119에 신고하고 도움을
요청합니다.
• 공기호흡기 등 안전 장비가 없다면
사고 현장에 무리하게 들어가지
않습니다.
• 안전을 확인 후 환기가 잘되는 장소로
환자를 옮깁니다.

5

• 즉시 설비의 운전을 정지시킵니다.
필요시 주전원을 차단합니다.
• 사고 발생을 주변에 알리고 구조
요청을 합니다.
• 부상자를 발견한 경우에는 가동 중인
설비를 정지시킨 후 119로 구조
요청을 합니다.

hay không trước khi làm việc.

• Thông khí đầy đủ, làm việc từ hai người trở lên.

• Thông khí liên tục khi làm việc trong không gian khép kín.

• 밀폐된 공간에서 작업을 할 때는 수시로 환기를 합니다.

8

3

신체 일부가 끼이거나 말려 들
어간 경우

• Kiểm tra nồng độ oxy trong không gian khép kín có trên 18%

• 작업 전 밀폐된 공간의 산소 농도가 18% 이상인지를 확인합니다.

• 외부 출혈은 무균 거즈나 깨끗한 천으로
상처를 직접 눌러서 지혈합니다.
• 119에 신고하여 도움을 요청합니다.
• 절단된 신체 일부분은 젖은 무균 거즈나
깨끗한 천에 잘 싸서 비닐봉투에 넣고,
비닐봉투를 다시 얼음주머니에 넣어
차갑게 유지하여 병원으로 옮깁니다.

질식 사고

Không tự ý ra vào không gian khép kín
vì có nguy cơ ngạt thở.
밀폐 공간은 질식 위험이 있으므로 무단출입을 하지 않습니다.

Đối phó

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc

Tai nạn bị cắt cụt

• Cầm máu bên ngoài bằng gạc vô

trùng hoặc vải sạch nhấn trực tiếp
vào vết thương.

• Gọi số 119 để được giúp đỡ.

• Cho phần cơ thể bị cắt đứt vào túi

ni lông bằng cách quấn kỹ trong gạc
vô trùng ướt hoặc vải sạch cho vào

túi ni long, sau đó cho vào túi đá, giữ
lạnh và đưa đến bệnh viện.

Tai nạn ngạt thở

• Gọi ngay cho 911 và nhờ giúp đỡ

khi xảy ra tai nạn ngạt thở đến mức
không thở được.

• Không đi vào nơi xảy ra tai nạn nếu
không có thiết bị an toàn như mặt
nạ thở...

• Chuyển bệnh nhân ra nơi thoáng khí
sau khi kiểm tra an toàn.

Khi một phần của cơ thể
bị kẹt hoặc bị cuốn vào máy
• Ngừng ngay hoạt động của thiết bị.
Cắt nguồn điện chính khi cần thiết.

• Thông báo cho xung quanh khi có tai
nạn và yêu cầu cứu hộ.

• Khi phát hiện có người bị thương,

dừng ngay thiết bị đang hoạt động
và gọi 119 cấp cứu.

2

골절 사고

• 상처 부위가 겉으로 드러나 보이는
개방성 골절이라면 상처 부위를 깨끗한
천으로 덮고 출혈을 막습니다.
• 개방성 골절로 피부 밖으로 튀어나온
뼈끝을 직접 누르지 않습니다.
• 환자를 움직이지 않게 하고 119에
신고합니다.

4

중독 사고

• 사고가 발생한 장소 주위를 잘 살펴
안전한지 확인합니다.
• 환자를 환기가 잘되는 장소로
옮깁니다.
• 119에 도움을 요청하고, 환자의 반응이
없는 경우 심폐소생술을 실시합니다.
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유해화학물질 유출 시

• 대피할 때는 바람을 안고(바람이 불어
오는 곳을 향해), 지정된 대피 장소로
신속히 대피합니다.
• 119에 긴급신고할 때 화학물질의
이름을 모르면 냄새, 색깔 등을 구체적
으로 알립니다.
• 실내에 있을 때는 창문을 닫고, 외부
공기와 통하는 에어컨, 히터, 환풍기
를 끕니다.

Tai nạn gãy xương

• Nếu vết thương là một vết gãy hở có
thể nhìn thấy, hãy băng vết thương
bằng vải sạch để ngăn chảy máu.

• Không được ấn trực tiếp đầu xương
nhô ra khỏi da do gãy hở.

• Giữ yên bệnh nhân và gọi số 119.

Tai nạn ngộ độc

• Quan sát xung quanh nơi xảy ra tai
nạn xem có an toàn hay không.

• Di chuyển bệnh nhân đến khu vực
thông thoáng.

• Gọi 119 để được giúp đỡ, thực hiện
hô hấp nhân tạo khi bệnh nhân
không có phản ứng.

Khi rò rỉ hóa chất độc hại

• Khi lánh nạn, cần nhanh chóng di

chuyển đến nơi lánh nạn quy định
(hướng về nơi gió thổi đến).

• Hãy thông báo chi tiết về mùi, màu
khi gọi 119 mà không biết tên hóa
chất.

• Khi ở trong nhà, hãy đóng cửa sổ

và tắt máy điều hòa, máy sưởi, quạt
thông gió thông khí với không khí
bên ngoài.
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Phiên bản dành cho
người lao động 02
근로자편

An toàn tại công trường xây dựng
Hãy lắp đặt lan can và mâm giàn giáo
để đề phòng bị ngã!
건설현장 안전 추락 사고, 안전 발판과 난간을 설치해요!

Tai nạn ngã thường xảy ra tại các công trường xây dựng. Tai nạn ngã có thể được ngăn chặn bằng cách lắp
đặt mâm giàn giáo và lan can an toàn. Ngoài ra, công việc hàn xì là công việc có độ rủi ro cao nên đặc biệt
phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, nhanh chóng sơ cứu khi xảy ra tai nạn.

건설현장에서는 추락 사고가 자주 발생합니다. 안전 발판, 안전난간 등을 설치하면 추락 사고를 예방할 수 있습니다. 또한 용접 작업은 위험도가 높은 작업이므로 특히 안전 수칙을 철저히 지키고,

Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn
1

2

3

 ai nạn ngã thường xuyên do không lắp đặt
T
mâm giàn giáo và lan can an toàn, bất cẩn
như bước hụt, thang bị rung/ lắc v.v...
 hát sinh thương tật như bỏng do vi phạm
P
các quy tắc an toàn và tia lửa bắn... trong
quá trình hàn.
 ai nạn điện giật do chập điện hoặc chập
T
điện do dây bị hở.

주요 사고 원인 및 유형

1. 발판 및 안전난간 미설치, 발을 헛디디는 등 부주의, 사다리 흔들림 등으로
잦은 추락 사고 발생
2. 용접 작업 시 안전 수칙 위반 및 불꽃 튐 등으로 화상 등 부상 발생
3. 전선 노출에 의한 누전, 합선 등으로 감전 사고 발생

사고가 발생하면 신속하게 응급처치를 합니다.

대처

예방

Phòng ngừa

Phải thực hiện các biện pháp đề phòng tai nạn
bị ngã khi làm việc ở công trường xây dựng.

건설현장에서 작업할 때는 추락 사고
예방 조치를 해야 합니다.

• 작업자는 반드시 안전모, 안전화, 안전 장갑과

• Người lao động phải đội mũ bảo hộ, đi giày bảo hộ, đeo găng tay

안전대를 착용합니다.

• 안전 장비를 착용하거나 사용할 때는 먼저 눈으로

bảo hộ và thắt dây an toàn.

확인하고, 두들겨보거나 당겨보는 등

• Khi đeo hoặc sử dụng thiết bị bảo hộ lao động, trước tiên cần tận mắt

스스로 점검해서 안전성을 꼭 확인합니다.

• 공사장 주변에 추락 방지 또는 접근을 막아주는

kiểm tra, sau đó tự kiểm tra độ an toàn bằng cách gõ hoặc kéo thử.

안전 펜스가 설치되어 있는지 확인합니다.
• 사다리는 평탄하고 단단하며 미끄럼이 없는 바닥에

• Kiểm tra xem có hàng rào an toàn được lắp đặt xung quanh khu vực
xây dựng để chống bị ngã hoặc lại gần hay không.

설치하고 사용합니다.

• 이동형 비계는 바퀴 고정장치를 해서 비계가

• Thang phải được đặt và sử dụng trên nền phẳng, chắc chắn và

움직이지 않도록 고정합니다.

không trơn trượt.

• Dùng thiết bị cố định bánh xe để giàn giáo di động cố định không di
chuyển.

Đối với công việc hàn có độ nguy hiểm cao, phải tuân thủ triệt để
các quy tắc an toàn.

• Phải sử dụng các thiết bị an toàn cá nhân như tạp dề hàn, giày bảo hộ, găng tay hàn và
kính bảo vệ.

• Khi hàn phải chuẩn bị thùng chứa nước, vách ngăn chống cháy, cát khô, bình chữa cháy.
• Không để các vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa xung quanh khu vực làm việc hàn, kiểm tra
용접 작업은 위험도가 높으므로 안전 수칙을 철저히 지킵니다.

• 용접 앞치마, 안전화, 용접 장갑, 보안면 등 개인 안전 보호구를 반드시 착용합니다.

• 용접 작업을 할 때는 물통, 불연성 칸막이, 마른 모래, 소화기를 반드시 준비해둡니다.
• 화재 및 폭발 사고를 방지하려면 용접 작업장 주위에 불이 잘 붙는 가연성,

nồng độ ôxy từ 18% trở lên để đề phòng tai nạn cháy nổ.

• Tắt công tắc nguồn của máy hàn và kiểm tra tình trạng của thiết bị khi di chuyển sau
công việc hàn.

• Mang thiết bị an toàn cá nhân như găng tay cách điện, mũ cứng điện,
ủng cách điện.

• Khi sử dụng điện ở nơi ẩm ướt, máy hoặc thiết bị điện phải được trang
bị phương tiện nối đất.

• Không được kéo dây mà phải cầm vào phích cắm rút khi rút phích
cắm điện.

• Dọn dẹp không để các chất dễ cháy dễ bắt lửa cách xa công tắc điện.
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3

인화성 물질을 두지 않도록 하며, 산소 농도가 18% 이상 되는지 확인합니다.

• 용접 작업을 마치고 이동할 때는 용접기의 전원 개폐기를 차단하고, 장비 상태를 점검합니다.

Điện sử dụng ở Hàn Quốc là 220V một pha hoặc
ba pha 380V.

1

한국에서 사용하는 전기는 단상 220V 또는
삼상 380V입니다.
• 절연장갑, 전기용 안전모, 절연장화 등 개인
안전 장비를 착용합니다.

• 습기나 물기가 많은 곳에서 전기를 사용할 때는

전기 기계나 기구에 접지 시설이 되어 있어야 합니다.

• 전원플러그를 뽑을 때에는 선을 잡아당기지 말고
플러그를 잡고 뽑아야 합니다.

• 전기스위치 부근에 인화성, 가연성 물질 등이
남아 있지 않도록 치워둡니다.

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc

Đối phó
Trong trường hợp bị ngã

• Kiểm tra xem còn tỉnh táo, có chảy máu hoặc gãy xương không.
• Gọi số 119 để được giúp đỡ.

• Liên tục kiểm tra ý thức, nhịp thở và mạch của bệnh nhân cho đến khi nhân viên cấp cứu đến.

• Trong trường hợp chảy máu, băng vết thương bằng gạc hoặc vải sạch và ấn trực tiếp vào khu vực này.
• Nếu nghi ngờ gãy xương, không được di chuyển người bị thương và phải để nằm yên.
추락한 경우

• 의식이 있는지, 출혈이나 골절 등이 있는지 확인합니다.
• 119에 신고하여 도움을 요청합니다.

• 구급대원이 도착할 때까지 환자의 의식상태, 호흡, 맥박 등을 지속적으로 확인합니다.
• 출혈이 있는 경우 깨끗한 거즈나 천으로 상처를 덮고 그 부위를 직접 누릅니다.
• 골절이 의심되는 경우 부상자를 움직이지 않게 하고 그대로 가만히 둡니다.

Trường hợp hỏa hoạn trong quá trình hàn
• Tắt nguồn máy hàn để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp.

• Nhanh chóng dập tắt đám cháy bằng cát khô hoặc bình chữa cháy gần đó.

• Hãy hét thật to cho xung quanh biết có đám cháy nếu quá trình dập lửa ban đầu gặp khó khăn.
• Gọi số 119 để thông báo về vụ cháy.

• Kiểm tra lực lượng sau khi lánh nạn đến nơi an toàn.
용접 작업 중 화재가 발생한 경우

• 2차 사고 방지를 위하여 용접기의 전원을 차단합니다.

• 주변에 있는 마른 모래나 소화기로 신속히 화재를 진압합니다.

• 초기진화가 어려운 상황이라면 큰소리로 외쳐서 주변에 불이 난 사실을 알립니다.
• 119 등에 긴급 전화를 걸어 화재 발생 사실을 알립니다.
• 안전한 장소로 대피한 후 인원을 확인합니다.

Trong trường hợp bỏng điện
• Gọi số 119 để được giúp đỡ.

• Phải kiểm tra xem có điện xung quanh hay không trước khi đến gần bệnh nhân.
• Nếu có đồ vật có điện chạy qua như dây điện thì dùng thanh gỗ lấy ra.

• Kiểm tra ý thức và nhịp thở của bệnh nhân, nếu nghi ngờ ngừng tim thì tiến hành hô hấp nhân tạo.
• Nếu bị bỏng da, hãy làm mát bằng cách ngâm nó trong vòi nước lạnh đang chảy ít nhất 10 phút.
전기화상을 입은 경우

• 119에 신고하여 도움을 요청합니다.

• 환자에게 다가갈 때는 주변에 전기가 흐르는지 먼저 확인한 후 접근합니다.

• 전선 등 전류가 흐르고 있는 물체가 있다면 나무 막대 등을 이용하여 제거합니다.
• 환자의 의식과 호흡을 확인하고, 심정지가 의심되면 심폐소생술을 합니다.
• 피부 화상이 있는 경우 흐르는 찬물에 10분 이상 담가서 식혀 줍니다.
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Phiên bản dành cho
người lao động 03
근로자편

An toàn làng nông - ngư nghiệp
Đối với các máy móc nông nghiệp phải để người
đã sử dụng thành thạo trực tiếp điều khiển!
농어촌 안전 농기계, 반드시 숙련된 사람이 직접 사용해요!

Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn
1
2
3

4

 ác loại bệnh do làm việc ngoài trời quá
C
nhiều dưới trời nắng nóng mùa hè.

 gộ độc do bất cẩn như không trang bị bảo
N
hộ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
 ị thương do lái xe cẩu thả và không tuân
B
thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng máy
nông nghiệp

Thiệt hại do thiên tai như bão và sóng thần

Ở nông thôn, trong những tháng hè nắng nóng thường xuyên xảy ra các bệnh do nóng và ngộ độc do sử

주요 사고 원인 및 유형

cỏ, máy tuốt lúa. Tại các làng chài thường phát sinh nhiều thiệt hại về trang trại và tàu thuyền do bão và

3. 농기계 사용 시 운전 부주의 및 안전 수칙 경시로 인한 부상

dụng thuốc bảo vệ thực vật và tai nạn khi điều khiển các máy móc nông nghiệp như máy xới đất, máy cắt
sóng thần.

1. 여름철 과도한 야외 작업으로 인한 온열질환

2. 농약 사용 시 보호구 미착용 등 부주의로 인한 중독
4. 태풍, 해일 등 자연재해로 인한 피해

농촌에서는 더운 여름철 온열질환과 농약 사용으로 인한 중독, 또한 경운기, 예초기, 탈곡기 등의 농기계 작업 시 사고가 빈번하게 발생합니다. 어촌에서는 태풍, 해일 등으로 인한 양식장 및
선박의 피해가 발생하고 있습니다.

대처

예방

Phòng ngừa

Các bệnh do nắng nóng

Đối phó

• Tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời và uống nhiều nước khi làm
việc trong thời tiết nắng nóng.

• Liên tục nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát khi làm việc trong không gian
khép kín như nhà kính.

• Dùng mũ rộng vành, túi chườm đá, quần áo rộng rãi và kem chống

온열질환

1

• 더운 날씨에 일할 때는 장시간 햇빛에 노출되지 않게
하고 물을 많이 마십니다.

• 비닐하우스 등 밀폐된 공간에서 작업을 할 때는
틈틈이 시원한 곳에서 안정을 취합니다.

• 챙이 넓은 모자, 아이스팩, 헐렁한 옷, 자외선차단제
등을 이용합니다.

nắng.

농약 사용

• 농약 살포 전 포장지에 있는 사용법과 주의사항을
꼼꼼하게 읽어봅니다.

• 고글, 모자, 마스크, 장갑 등 보호 장비를 착용합니다.
• 남은 농약은 이름과 주의사항이 표시되어 있는 원래
용기에 보관합니다.

온열질환(탈수, 열사병, 열탈진,
열경련)이 발생하면

• 활동을 멈추고 환자를 안전한 장소로

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

• Cần đọc kỹ hướng dẫn, chỉ định trên bao bì trước khi phun thuốc bảo vệ
thực vật.

• Mang thiết bị bảo hộ như kính bảo hộ, mũ, khẩu trang và găng tay.

• Bảo quản thuốc còn lại trong thùng chứa của nó có ghi tên và nội dung
cần chú ý.

Sử dụng máy móc nông nghiệp

• Máy móc nông nghiệp phải được người thành thạo sử dụng.

• Gắn đèn báo rẽ, đèn hậu, đèn báo xe tốc độ thấp và đèn phản
quang ban đêm vào máy xới đất.

• Hãy mặc đồ bảo hộ và loại bỏ các chướng ngại vật gần đó như đá
hoặc chai lọ trước khi sử dụng máy cắt cỏ.

옮깁니다.

• 바람이 잘 통하는 곳에 환자를 눕히고

젖은 물수건, 찬물 등을 이용해서 열을
식힙니다.

• 물을 많이 마시게 하거나 전해질 음료를
마시게 합니다. (열사병의 경우 제외)

• 만약 근육경련이 있다면 휴식하게 하면서
근육을 눌러주고 주물러줍니다.

3

농기계 사용

• 농기계는 반드시 숙련자가 직접 조작을 해야 합니다.
• 경운기에는 방향지시등, 후미등, 저속차량 표시등,
야간 반사판 등을 부착합니다.

• 풀을 베는 예초기를 사용할 때는 보호 장구를
착용하고 돌이나 병 등 주변의 장애물을
먼저 치웁니다.

농기계 작동 시 사고가 발생하면

• 손이 끼이거나 옷이 말려 들어갔을 땐

태풍이 예상되는 경우

• 기상정보를 확인하고, 침수 또는 바람 때문에
피해가 예상되는 곳을 점검합니다.

• 농산물이 피해를 입지 않도록 배수로를
점검하고 모래주머니를 준비합니다.

• 어망과 어구를 미리 걷어서 피해를 방지하고,
선박은 안전한 곳에 옮겨둡니다.

스위치를 끄고 즉시 작업을 중단합니다.

• 신체가 끼였을 때는 억지로 빼내려고 하지

Khi có bão

• Kiểm tra thông tin thời tiết và kiểm tra những nơi có thể bị thiệt hại do lũ
lụt hoặc gió.

• Kiểm tra đường thoát nước và chuẩn bị bao cát để tránh làm hỏng nông
sản.

• Cuộn lưới đánh cá và ngư cụ lên trước và di chuyển tàu về nơi an toàn đề
phòng thiệt hại.
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Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc

말고 즉시 119에 신고하여 도움을
요청합니다.

• 절단, 출혈 등이 발생하면 지혈, 소독 등
적절한 응급처치를 합니다.

• 부상이 심한 경우에는 병원에 가서
응급치료를 받습니다.

Khi bị các bệnh do nắng nóng
(mất nước, say nắng, kiệt
sức do nóng, chuột rút)
• Dừng các hoạt động và di chuyển
bệnh nhân đến nơi an toàn.

• Đặt người bệnh ở nơi thoáng khí và
lau mát bằng khăn ướt hoặc nước
lạnh.

• Uống nhiều nước hoặc nước điện
giải (trừ trường hợp bị say nắng).

• Nghỉ ngơi và xoa bóp khi bị chuột
rút.

Nếu tai nạn xảy ra khi
vận hành máy móc nông
nghiệp

• Tắt nguồn và ngừng hoạt động ngay
lập tức nếu tay bạn bị kẹp hoặc
quần áo bị cuốn vào.

• Nếu bộ phận cơ thể của bạn bị kẹp,
đừng cố dùng sức lấy ra mà hãy gọi
ngay cho số 119 để được giúp đỡ.

• Phải thực hiện các biện pháp sơ

cứu thích hợp như cầm máu và khử
trùng nếu xảy ra tình trạng cắt cụt
chi hoặc chảy máu.

2
농약 중독환자가 발생하면

• 기도를 보호하고 호흡 및 순환을 보조하는
일반적인 치료를 합니다.

• 옷이나 피부에 농약이 묻었을 때는 오염

된 옷을 벗고 비눗물로 몸을 씻어냅니다.

• 농약을 먹었을 때는 농약의 종류에 따라
해독 방법이 다를 수 있으므로 농약의

종류를 확인하고 신속하게 병원 치료를
받습니다.

4
태풍으로 피해가 발생하면

• 침수 시 걸을 수 있는 물높이는 무릎까지
이므로 무리해서 작업을 하지 않습니다.

• 인명 피해가 발생했을 때는 119에 신고
하여 도움을 요청합니다.

• 농작물이 물에 잠겼을 때는 빨리 물을
빼내고, 병충해 방제를 실시합니다.

• 상처, 출혈 등이 생기면 소독이나 지혈
등 적절한 응급처치를 합니다.

Khi có bệnh nhân ngộ độc
thuốc trừ sâu
• Bảo vệ khí quản và dùng phương

pháp điều trị thông thường để hỗ
trợ hô hấp và tuần hoàn.

• Cởi quần áo bị dính thuốc và rửa cơ

thể bằng xà phòng khi bị dính thuốc
trừ sâu.

• Khi ăn phải thuốc trừ sâu, phương

pháp khử độc có thể khác nhau tùy
thuộc vào loại thuốc trừ sâu, vì vậy

hãy kiểm tra loại thuốc trừ sâu và đi
bệnh viện khám để điều trị kịp thời.

Nếu thiệt hại do bão

• Mực nước có thể đi bộ khi ngập

nước là đến đầu gối nên không nên
làm việc quá sức.

• Gọi số 119 để được hỗ trợ khi có
thiệt hại về người.

• Nhanh chóng thoát nước và phòng
trừ sâu bệnh khi cây trồng bị ngập
trong nước.

• Thực hiện các biện pháp sơ cứu

thích hợp như khử trùng hoặc cầm

máu khi bị thương hoặc chảy máu.

• Đến bệnh viện cấp cứu trong trường
hợp bị thương nặng.
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Phiên bản dành cho
gia đình đa văn hóa 01
다문화가정편

An toàn trong gia đình
Các tai nạn về an toàn phát sinh
từ những sự bất cẩn nhỏ!

Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn
1

Hỏa hoạn xảy ra khi đang nấu ăn

3

 rường hợp bị thương khi kéo đồ vật từ nơi
T
cao xuống và bị tuột tay

2

4

Trường hợp trượt, ngã do nước trên sàn

 rường hợp vô tình uống phải bột giặt còn
T
lại khi đựng trong chai nước giải khát

가정 안전 사소한 부주의로 안전사고가 발생해요!

주요 사고 원인 및 유형

Ngay cả khi ở nhà vẫn có nguy cơ xảy ra tai nạn như thương tích lớn và nhỏ, và trong các gia đình đa văn

3. 높은 곳의 물건을 꺼내다가 놓쳐서 다치는 경우

hóa không quen với môi trường nhà ở và ngôn ngữ Hàn Quốc, rất khó để đối phó chính xác nên thiệt hại có
thể nặng hơn. Đặc biệt, bạn cần biết cách ứng phó khi gặp tai nạn an toàn cho trẻ sơ sinh.

1. 음식물을 조리하다가 발생하는 화재

2. 바닥에 흘린 물에 미끄러져서 넘어지는 경우

4. 쓰고 남은 세제를 음료수병에 담아 보관하다 실수로 마시는 경우

가정에서도 크고 작은 부상 등 안전사고의 위험이 있으며, 한국의 주거 환경과 언어에 익숙지 않은 다문화가정에서는 정확한 대처가 어려워 피해가 커질 수 있습니다.
특히 영유아 안전사고에 대한 대처 방법을 잘 알아두어야 합니다.

대처

예방

Phòng ngừa
Không bỏ đi khi đang nấu ăn.

• Những dụng cụ nhà bếp có tay cầm dài dễ bị va phải làm đổ
thức ăn nên hãy xoay tay cầm hướng vào phía trong.

• Không di chuyển hoặc đặt bát canh nóng trước mặt trẻ em.

• Dây điện của dụng cụ nấu nướng kéo dài từ bàn xuống sàn dễ
làm vướng chân hoặc bị trẻ em kéo gây bỏng nên cần chú ý.

• Khi đổ quá nhiều dầu vào chảo hoặc nồi chiên, dầu có thể bị
trào ra khi nấu sôi hoặc bắt lửa nên cần cẩn thận.

1

요리할 때는 자리를 비우지 않습니다.

• 긴 손잡이가 달린 주방 기구는 실수로 건드려서 음식물을 쏟는
일이 발생할 수 있으므로 손잡이를 안쪽으로

돌려놓습니다.

• 어린이 앞에서 뜨거운 국물이 있는 그릇을 옮기거나 놓지
않습니다.

• 요리 기구의 전선이 식탁에서 바닥으로 늘어뜨려져 있는 경우
발에 걸리거나 어린이가 잡아당겨 화상을 입을 수 있으므
로 주의합니다.

• 프라이팬이나 튀김 그릇 등에 기름을 너무 많이 부으면 끓어
넘치거나 불이 붙을 수 있으므로 주의합니다.

Đối phó
Trường hợp cháy hoặc bỏng

• Nếu chảo hoặc món chiên bị bắt lửa khi đang nấu với dầu ăn, trước tiên, hãy tắt bếp ga hoặc
nguồn bếp điện và đóng nắp để cắt nguồn cung cấp oxy.

• Sử dụng bình chữa cháy loại K chuyên dùng chữa cháy do dầu ăn, hạ nhiệt độ dầu ăn và chặn
nguồn oxy nên có thể dễ dàng dập tắt lửa trong nhà bếp.

• Khi bị bỏng, hãy làm mát vùng bị bỏng bằng cách ngâm nó trong vòi nước lạnh đang chảy từ 10
đến 15 phút.

• Khi có mùi khó chịu (tỏi thối) phát ra, cần đóng van ga và thông gió vì đây là dấu hiệu nghi ngờ
rò rỉ ga.

불이 나거나 화상을 입었을 때

• 식용유를 사용하여 요리를 하던 중 프라이팬이나 튀김 그릇에 불이 붙으면, 먼저 가스레인지나 인덕션의
스위치를 끄고 뚜껑을 닫아 산소 공급을 차단합니다.

Cẩn thận khi bị ngã hoặc rơi.

추락이나 낙상에 주의합니다.

• 화장실이나 싱크대 앞에는 미끄럼 방지를 위해

• Đặt thảm trống trơn trượt trước phòng tắm hoặc bồn rửa để

매트를 깔고, 가구 모서리에는 보호대를 부착

tránh bị trượt và gắn miếng bảo vệ vào các góc của đồ gỗ.

합니다.

• 문턱이 있는 곳에는 밝은 조명을 설치하거나

• Lắp đèn chiếu sáng hoặc dán miếng dán dạ quang ở nơi có

야광 스티커를 붙입니다.

bậc cửa.

• 어린이들이 올라가 떨어질 수 있으므로, 열린 창문
곁에는 의자나 가구를 놓아두지 않습니다.

• Không đặt ghế hoặc bàn ghế gần cửa sổ đang mở vì trẻ có thể

• 추락의 위험이 있으므로 어린이들이 계단에서

trèo và ngã.

장난을 치거나 놀지 못하게 합니다.

• Không cho trẻ đùa nghịch hoặc chơi trên cầu thang vì có thể
bị ngã.

Cuộc sống an toàn bên gia đình

• Dọn dẹp các vật dụng đặt trên cao có nguy cơ rơi rớt.

• Hầu hết các loại thuốc diệt côn trùng như ruồi, muỗi và côn
trùng dạng xịt đều dễ cháy và có thể bắt lửa nên cần cẩn
thận.

• Trữ chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu và thuốc còn sót lại trong chai
lọ của nó.

가족과 함께 하는 안전한 생활

• 높은 곳에 둔 물건 중 떨어질 위험이 있는 것은
미리 치워둡니다.

2

부엌 화재를 쉽게 진압할 수 있습니다.

• 화상을 입었을 때는 흐르는 찬물에 10~15분 정도 담가서 화상 부위를 식혀줍니다.

• 부취제 냄새(마늘 썩는 냄새)가 나면 가스 누출이 의심스러운 상황이므로 가스 밸브를 잠그고 환기를 시킵니다.

Sơ cứu tại nhà

• Trường hợp bị ngã hoặc rơi, trước tiên cần kiểm tra xem có bị bong gân hoặc gãy xương hay
không.

• Chườm túi đá để giảm sưng, bầm tím, giảm đau khi bị bong gân (trật xương).

• Cố gắng tránh di chuyển vùng bị tổn thương tối đa khi bị gãy xương, nhanh chóng gọi 119 và đưa
đến bệnh viện.

• Mang hộp đựng đã ăn phải đến bệnh viện để kiểm tra chất độc hại trong trường hợp nuốt phải
chất tẩy rửa, chất tẩy rửa, băng phiến…

• Khi trẻ ăn phải pin dạng khuy áo (pin lithium), hãy khiến trẻ ho và tự thải ra ngoài nếu bị mắc kẹt
trong đường thở. Tuy nhiên, nếu khó lấy ra hoặc nếu pin nằm trong dạ dày thì có thể xảy ra các
vấn đề nghiêm trọng như hẹp thực quản nên cần nhanh chóng gọi 119 cấp cứu và chuyển đến
bệnh viện.。

• 파리, 모기, 벌레를 잡는 에어로졸 살충제는 대부분

가연성으로 불이 붙을 수 있으므로 주의해야 합니다.

가정에서의 응급처치

• 쓰고 남은 세제류, 살충제, 의약품은 원래 담겨 있던
용기에 보관합니다.

• 추락이나 낙상이 발생했을 때는 삐거나 골절의 가능성이 있는지 먼저 확인합니다.

• 가정에는 해열제, 소독약, 상처용 연고 등 기본적인

• 삐었을(염좌) 경우에는 얼음찜질을 해서 부기, 타박상, 통증을 덜어줍니다.

상비약을 갖추어둡니다.

• 골절이 발생했을 때는 최대한 손상 부위를 움직이지 않도록 하고, 신속하게 119에 신고해서 병원으로 옮깁니다.

• 세척제, 세제, 좀약 등을 먹은 경우에는 독성물질인지를 확인할 수 있게 섭취한 제품의 용기를 가지고 병원으로 옮깁니다.

• Chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cơ bản trong nhà như thuốc

• 단추형 배터리(리튬배터리)를 어린이가 먹은 경우 기도에 걸려 있는 상태라면 기침을 해서 스스로 배출하도록 유도합니다.
그러나 배출이 어렵거나 위장에 있는 경우라면 식도의 협착 등 심각한 문제가 생길 수 있으므로

hạ sốt, thuốc sát trùng và thuốc mỡ bôi vết thương... ở nhà.

14

• 유류 화재 전용 K급 소화기를 사용하면 기름 온도를 낮추고 산소를 차단하므로

신속히 119에 신고하여 병원으로 이송합니다.

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc
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families
다문화가정편

An toàn khi đi ra ngoài
Cảnh báo an toàn bên ngoài nhà
đe dọa gia đình chúng ta!

Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn
1

2

3

외출 시 안전 우리 가족을 위협하는 집 밖 안전 주의보!

Ngoài nguy cơ về bụi mịn và các bệnh truyền nhiễm còn có nguy cơ xảy ra tai nạn về an toàn khi sử dụng

thang máy, thang bộ tự động, cửa quay ở những nơi có nhiều người sử dụng như bến xe, rạp chiếu phim.
Bạn cũng nên biết các quy tắc an toàn khi chơi dưới nước hoặc trong khu cắm trại.

 guy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm và
N
bụi mịn gia tăng do không tuân thủ đúng
các quy tắc phòng dịch

 ai nạn về an toàn đối với các công trình
T
nhiều người sử dụng như thang máy, thang
cuốn, cửa quay
 ai nạn về an toàn khi nghịch nước và tai
T
nạn về an toàn trong khu cắm trại

주요 사고 원인 및 유형

1. 방역 수칙을 제대로 지키지 않아 전염병 감염, 미세먼지의 위험이 높아짐
2. 다중 이용 시설인 승강기, 에스컬레이터, 회전문의 안전사고
3. 여름철 물놀이 안전사고와 캠핑장 안전사고

미세먼지와 전염병의 위험뿐만이 아니라, 버스터미널이나 영화상영관 등 많은 사람이 이용하는 시설에서 승강기, 자동계단, 회전문을 이용할 때 안전사고가 발생할 위험이 있습니다.
또한 물놀이나 캠핑장에서의 안전 수칙도 잘 알아두어야 합니다.

대처

예방

Phòng ngừa
Phòng chống bụi mịn và các bệnh truyền nhiễm

미세먼지와 전염병 예방

• 평소 건강관리를 잘하고, 외출을 자제합니다.

• Chăm sóc sức khỏe tốt hàng ngày, hạn chế ra ngoài.

• 외출할 땐 미세먼지 경보를 미리 확인하고

• Kiểm tra trước cảnh báo bụi mịn và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

마스크를 착용합니다.

• 손씻기, 기침 예절 등 개인 위생수칙을 잘

• Tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân như rửa tay và phép lịch sự khi ho.

승강기, 자동계단, 회전문 안전

• 승강기를 탈 때는 좌우로 줄을 서서 기다리고,
문이 열리면 승강기 바닥이 제대로
되어 있는지 확인하고 탑니다.

승강기 안에서는 뛰지 말고 안전대를
잡고 섭니다.

• 자동계단이나 무빙워크(자동보도)를

탈 때는 발디딤판을 확인한 후, 손잡이를 잡고 노란선

안쪽으로 올라섭니다. 고개를 바깥으로 내밀지 않으며, 특히 옷이나 운동화 끈 등이 끼이지
않도록 주의합니다.

• 회전문을 이용할 때는 손, 발, 옷 등이 끼이지 않도록 조심하고 어린이는 어른과 손을 잡고
이용합니다. 회전문은 자동과 수동이 있으므로 확인하고 그에 맞게 이용합니다.

지킵니다.

An toàn khi đi thang máy, thang tự động, cửa quay an toàn

• Khi đi thang máy: hãy xếp hàng chờ ở hai bên trái và phải, khi cửa mở hãy kiểm tra

xem sàn thang máy đã được đặt đúng vị trí chưa trước khi bước vào. Không chạy nhảy
bên trong thang máy mà phải nắm tay vịn.

• Khi đi cầu thang tự động hoặc thang cuốn đi bộ (tự động), sau khi kiểm tra bước

chân, nắm vào tay vịn và bước vào bên trong vạch vàng. Không thò đầu ra ngoài, đặc
biệt cẩn thận để không bị quần áo hoặc dây giày thể thao bị kẹt vào thang.

• Khi sử dụng cửa quay chú ý không để tay chân, quần áo bị kẹp…, người lớn nắm tay

trẻ nhỏ. Có loại cửa quay tự động và tự đẩy bằng tay nên cần kiểm tra để sử dụng cho
phù hợp.

Vui chơi dưới nước và an toàn trong khu cắm trại

• Đảm bảo chơi ở nơi được cấp phép các trò chơi dưới nước và thực
hiện đầy đủ các bài tập khởi động trước khi chơi. Mực nước hợp

lý là dưới rốn và phải mặc áo phao. Không xuống nước ngay sau
khi ăn. Nên đi dép xăng-đan hoặc các loại giày khác vì có thể bị
thương bàn chân.

• Sử dụng khu cắm trại đã được cấp phép, kiểm tra trước môi

물놀이와 캠핑장에서의 안전

• 반드시 물놀이가 허가된 장소를 이용하고, 물놀이 전에는 준비운동을 충분히 합니다.

물의 깊이는 배꼽 높이 이하가 적당하며, 구명조끼를 착용합니다. 식사 후 바로 물에 들어가지 않습니다.

또한 발을 다칠 수 있으니 샌들 등 신발을 신는게 좋습니다.

• 캠핑장은 등록된 곳을 이용하고 캠핑장 주변 환경과 날씨를 미리 확인합니다.
텐트 안은 밀폐되기 쉬운 공간이므로 환기가 잘되는지 확인 하고, 식재료는
아이스박스에 보관하여 식중독을 예방합니다. 또한, 모닥불이나
화로에 닿아 화상을 입지 않도록 주의합니다.

trường, thời tiết xung quanh khu cắm trại. Lều là một không gian
dễ bị bịt kín, do đó nên kiểm tra chắc chắn rằng bên trong lều

được thông gió tốt, nguyên liệu thực phẩm cần được bảo quản

trong hộp đá để tránh ngộ độc. Ngoài ra, hãy cẩn thận để không

3

An toàn về bụi mịn và các bệnh truyền nhiễm

• Gọi số 1339 để hỏi thông tin nếu bạn có các triệu chứng như khó thở, nhức đầu hoặc sốt.

Nếu các triệu chứng trầm trọng hơn, hãy đeo khẩu trang để ngăn ngừa truyền nhiễm, gọi số
119 và đến ngay bệnh viện để điều trị.

미세먼지 및 전염병 안전

• 호흡곤란, 두통, 발열 등의 증상이 있을 때는 1339로 전화를 걸어 증상에 대해 상의합니다.

증상이 심해지면 전염을 방지하기 위하여 마스크를 착용하고, 119에 신고하여 즉시 병원을 방문해 치료를 받습니다.

Tai nạn về an toàn thang máy, thang bộ tự động, cửa quay

• Nếu bị kẹt trong thang máy hoặc gặp tình huống nguy hiểm, hãy bấm ngay nút màu đỏ (hình
quả chuông) để thông báo cho phòng quản lý.

• Nếu xảy ra tai nạn trên cầu thang tự động, hãy nhấn ngay nút dừng khẩn cấp và báo cho người
phụ trách hoặc 119. Nút dừng khẩn cấp có ở mỗi đầu trên và dưới thang.

• Nếu bị kẹp hoặc kẹt trong cửa quay, hãy nhấn ngay nút dừng khẩn cấp để dừng cửa, đồng thời
báo cho người phụ trách hoặc gọi 119 để được hỗ trợ.

승강기, 자동계단, 회전문 안전사고

• 승강기 안에 갇히거나 위험한 상황에 처하면 즉시 빨간색 단추(종 그림)을 눌러 관리실에 알립니다.

• 자동계단에서 사고가 나면 즉시 비상정지 단추를 눌러서 멈추게 하고, 관계자 또는 119에 신고합니다. 비상정지 단추는 위아래 양 끝에 하나씩 있습니다.
• 회전문에 끼이거나 갇히면 즉시 비상정지 단추를 눌러서 동작을 멈추게 하고, 관계자나 119에 신고하여 도움을 요청합니다.

Tai nạn an toàn tai nạn đường thủy và tai nạn an toàn khu cắm trại

• Nếu xảy ra tai nạn đuối nước khi đang chơi đùa dưới nước, hãy gọi ngay cho số 119 và nhờ lực

lượng cứu hộ giúp đỡ. Đừng cố tình xuống nước để cứu người đuối nước. Hãy ném ống cứu sinh
hoặc dùng một cây gậy dài để giúp bạn bắt nó.

• Tại khu cắm trại Nếu phát hiện tai nạn ngạt thở, hãy chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn, thông

thoáng, gọi 119 và thực hiện ngay hô hấp nhân tạo. Nếu bạn phát hiện có cháy, hãy hét to thông
báo cho xung quanh, di chuyển đến nơi an toàn ngay lập tức và gọi 119.

• Dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy hoặc xô nước khi bắt đầu cháy.。
물놀이 안전사고 및 캠핑장 안전사고

• 물놀이 중 익수 사고가 발생하면 즉시 119에 신고하여 구조대원에게 도움을 요청합니다. 익수자를 구하겠다고 함부로 물에 들어가지 말고
구명 튜브를 던져주거나 긴 막대를 이용하여 잡고 나올 수 있게 돕습니다.

• 캠핑장에서 질식 사고를 발견하면 환기가 잘되는 안전한 장소로 환자를 옮긴 후, 119에 신고하고 즉시 심폐소생술을 실시합니다.
화재를 발견한 경우에는 큰소리로 주변에 불이 난 사실을 알리고, 안전한 장소로 즉시 대피하며 119에 신고합니다.

bị bỏng khi tiếp xúc với lửa trại hoặc lò nấu.
16
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Đối phó

• 화재 발생 초기에는 소화기나 물 양동이를 이용하여 불을 끕니다.
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An toàn trường học

Sinh hoạt an toàn tại trường học,
nếu biết thì rất dễ dàng!
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 ai nạn về an toàn gia tăng khi số người sử
T
dụng xe điện hoặc ván trượt điện tăng lên
khi di chuyển trong khuôn viên trường.

 ội phạm tình dục kỹ thuật số quay lén hình
T
ảnh phát sinh từ sự tò mò
Sở hữu và lạm dụng thuốc gây nghiện

학교 안전 안전한 학교생활, 알고 보면 쉬워요!

주요 사고 원인 및 유형

Có khoảng 100.000 sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc. Việc yêu thích phim truyền hình, điện ảnh Hàn Quốc và

2. 호기심에서 비롯된 불법 동영상 촬영 등 몰래카메라를
이용한 디지털 성범죄

K-pop cũng rất tốt, nhưng văn hóa an toàn ở Hàn Quốc cũng rất quan trọng. Hãy tìm hiểu về những tai nạn
an toàn có thể xảy ra trong khuôn viên trường và cẩn thận trước để có cuộc sống học đường an toàn.

1. 교내에서 이동할 때 전동 킥보드나 전동휠 사용이
증가하면서 안전사고 발생도 증가함
3. 향정신성 의약품 소지와 남용

국내 외국인 유학생 약 10만 명 시대. 한국 드라마, 영화, 케이팝(K-POP) 등 한류 열풍도 좋지만 한국의 안전 문화도 중요합니다.
안전한 학교생활을 위해 교내에서 일어나기 쉬운 안전사고에 대해 알아보고 미리 주의하세요.

대처

예방

Phòng ngừa
An toàn phương tiện di động cá nhân

• Phương tiện giao thông cá nhân như xe trượt điện, ván trượt điện phải có tốc độ
dưới 25km/h, tổng trọng lượng dưới 30kg và 13 tuổi trở lên mới được phép lái.

• Các thiết bị này dễ gây ra tai nạn do bánh xe nhỏ và trọng tâm trọng lượng

개인형 이동수단(Personal Mobility) 안전

• 전동 킥보드 등 개인형 이동수단은 속도 25km/h, 총중량 30kg 미만이어야 하며 13세 이상만
운전할 수 있습니다.

• 이 기기들은 바퀴가 작고 무게중심이 높아 사고가 발생하기 쉬우며 도로 파손, 운전 미숙으로 인한
단순 사고가 증가하고 있으므로 안전에 유의해야 합니다.

• 전동 킥보드 등을 구매하거나 탈 때는 ‘KC 마크’ 등 안전 인증제품인지 확인합니다.

ở trên cao, đồng thời các tai nạn đơn giản do đường đi và lái xe thiếu kinh

• 안전모를 착용하고 자전거도로를 이용하되,

nghiệm ngày càng tăng nên cần chú ý về an toàn.

• Khi mua hoặc sử dụng xe trượt điện, hãy kiểm tra xem đó có phải là sản phẩm

자전거도로가 없는 경우에는 도로 우측을 이용합니다.
※ 2020.12.10. 시행

được chứng nhận an toàn như 'KC Mark' không.

• Đội mũ bảo hộ và sử dụng đường dành cho xe đạp, sử dụng phần đường bên
phải khi không có đường dành riêng cho xe đạp.

※ Thực thi từ 10.12.2020

학교생활 안전

• 다양한 신체 활동으로 상처·출혈·골절과 같은 사고가

빈번히 발생하므로 안전한 장소에서 스트레칭을 충분히 한 뒤
운동 등 신체활동을 합니다.

• 학교 인근에서 차량으로 인한 교통사고가 자주 발생하므로

An toàn trong cuộc sống học đường

• Các tai nạn như bị thương, chảy máu và gãy xương xảy ra thường

xuyên do các hoạt động thể chất khác nhau, vì vậy cần khởi động
đầy đủ tại nơi an toàn trước khi bắt đầu các hoạt động vận động

이동할 때는 주위를 잘 살펴야 합니다.

• 함부로 뛰어다니거나 개인의 부주의로 낙상·미끄러짐과 같은

사고가 발생하기 쉬우므로 바닥과 난간의 상태를 잘 살펴보며
이동해야 합니다.

như tập thể dục.

• Các tai nạn giao thông thường xảy ra gần trường do xe cộ gây ra,
vì vậy hãy chú ý quan sát xung quanh khi di chuyển.

• Các tai nạn như ngã, trượt rất dễ xảy ra do chạy ra đột ngột hoặc
do bất cẩn cá nhân, vì vậy phải kiểm tra kỹ tình trạng của sàn và
lan can trước khi di chuyển.

An toàn trước việc sở hữu và lạm dụng thuốc gây nghiện

• Tất cả các loại ma túy và thuốc gây nghiện đều bị nghiêm cấm sản xuất, buôn
bán, thậm chí cả việc sở hữu tại Hàn Quốc.

• Có thể có loại thuốc gây nghiện (ma tuý dùng trong y tế) trong các thuốc ăn
kiêng và thuốc giảm đau, do đó không được tự ý dùng và không được dùng
quá liều lượng quy định ngay cả khi đã được kê đơn.

• Hãy cẩn thận để không bị cám dỗ vì ma túy bắt đầu xuất phát từ sự tò mò có

향정신성 의약품 소지와 남용으로부터의 안전

• 한국에서는 모든 종류의 마약과 향정신성 의약품은 제조, 매매, 단순
소지까지도 엄격히 금지하고 있습니다.

• 다이어트약, 진통제 중에도 중독성 의약품(의료용 마약류)이 있을
수 있으므로 마음대로 복용하지 말고, 처방을 받은 경우에도
정해진 용량을 넘어서서 함부로 복용하지 않습니다.

• 호기심으로 시작한 마약이 심각한 사회적 범죄이자 개인의

인생을 망치는 중독을 유발할 수 있으므로 유혹에 넘어가지
않도록 조심합니다.

thể dẫn đến tội ác xã hội nghiêm trọng và nghiện ngập làm hỏng cuộc sống
của một cá nhân.
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Đối phó
An toàn trong phương tiện di động cá nhân

• Bạn sẽ phải chịu hình phạt tương tự như điều khiển xe ô tô khi có tai nạn va chạm xảy ra, vì vậy
phải thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức khi xảy ra tai nạn.

• Đã từng có trường hợp phát cháy khi đang sạc pin, nên hãy sạc ở nơi thông thoáng bên ngoài.
개인형 이동수단(Personal Mobility) 안전

• 추돌사고 발생 시 자동차 운행과 동일한 처벌을 받게 되므로 사고가 발생하면 현장에서 바로 필요한 조치를 해야 합니다.
• 배터리 충전 중 화재가 발생한 사례가 있으므로 실외의 개방된 공간에서 충전합니다.

Đối phó với các tai nạn về an toàn có thể xảy ra
trong cuộc sống học đường

• Quấn vết thương bằng vải hoặc gạc sạch và nhấn trực tiếp khi bị thương hoặc chảy máu.

• Hãy kiểm tra phần cơ thể bị va chạm khi xảy ra tai nạn giao thông, nếu không cử động được hoặc bị
chảy máu nghiêm trọng hoặc tụ máu (bầm tím), hãy báo cho cấp cứu 119 ngay tại hiện trường.

• Nếu cánh tay hoặc chân của bạn bị tê do ngã hoặc trượt, hoặc ngã từ độ cao gấp ba lần chiều cao
của mình thì cần phải được điều trị y tế.

학교생활 중 발생할 수 있는 안전사고 대처

• 상처·출혈이 발생한 경우에는 깨끗한 천이나 거즈로 상처를 감싸고 직접 압박을 합니다.

• 교통사고의 경우는 충격을 받은 신체 부위를 확인하고, 제대로 움직일 수 없거나 심한 출혈 또는 반상출혈(멍) 등이 있다면 현장에서 즉시 119에 신고합니다.
• 낙상 또는 미끄러져서 팔·다리가 저리거나, 자기 키의 3배 이상 높이에서 떨어졌다면 병원 치료가 필요로 하므로 진료를 받아야 합니다.

Đối phó với sự nguy hiểm của thuốc gây nghiện như ma túy

•H
 ãy khai báo nếu phát hiện người sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Có thể xử lý như trường hợp tự

nguyện khai báo ngay cả khi người giám hộ trong gia đình, bác sĩ hoặc giáo viên tại trường của bạn báo.

•N
 ghiện ma túy là một căn bệnh, do đó người bệnh có thể được điều trị thông qua các chương trình phục
hồi chức năng của Trung tâm Cai nghiện Ma túy thuộc Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

•L
 iên hệ số 129 không có mã vùng hoặc Ủy ban Vận động Loại trừ Ma túy Hàn Quốc (1899-0893) để được
tư vấn về chữa trị và trợ giúp.

마약 등 향정신성 의약품의 위험에 대처

• 마약을 투약하거나 거래하는 사람을 발견하면 신고합니다. 가족 보호자, 의사, 소속 학교의 교사 등이 신고해도 본인이 자수한 것처럼 처리될 수 있습니다.
• 마약 중독은 질병이므로 식품의약품안전처 산하 마약퇴치운동본부 등의 재활프로그램을 통해 치료를 받을 수 있습니다.

• 마약류 중독에 관한 치료 상담은 국번 없이 129, 또는 한국마약퇴치운동본부(1899-0893)에 연락하면 도움을 받을 수 있습니다.
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Nguyên nhân chính và
các dạng tai nạn

An toàn tại ký túc xá

Hãy ghi nhớ cách lánh nạn khi có hỏa hoạn!
기숙사 안전 화재 대피 방법을 미리 잘 알아두세요!

Sinh viên sống ở nhà trọ riêng luôn có nguy cơ hỏa hoạn do nấu nướng và sưởi ấm. Vì vậy, cần phải tìm

hiểu kỹ cách phòng tránh hỏa hoạn tuy nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng và những việc cần làm ban đầu
trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra.

1

2

3

 rường hợp quá nóng do sử dụng dây điện cũ
T
hoặc ổ cắm kiểu vòi bạch tuộc (kết nối nhiều
thiết bị điện với một ổ cắm) hoặc trong khi sử
dụng thiết bị sưởi

 rường hợp nói chuyện điện thoại hoặc đi ra
T
ngoài một lúc khi đang nấu thức ăn hoặc thú
cưng vô tình chạm phải kích hoạt bếp cảm ứng
 rường hợp vô tình vứt tàn thuốc vẫn còn lửa
T
hoặc nến sự kiện bị đổ.

주요 사고 원인 및 유형

1. 낡은 전선이나 문어발식 콘센트 사용(여러 개의 전기기구를 한 개의
콘센트에 이리저리 연결해서 사용하는 것), 전열 기구 사용 중
과열이 된 경우

자취 생활을 하는 학생들이라면 취사와 난방으로 인해 화재 발생의 위험에 항상 노출되어 있습니다.

그러므로 사소하지만 중요한 화재 예방법과 불이 났을 때 초기 대처 방법을 꼼꼼히 알아두는 것이 중요합니다.

2. 음식물을 조리하다가 전화 통화를 하거나 잠시 외출하는 경우,
반려동물이 인덕션 레인지를 우연히 동작시키는 경우
3. 불씨가 남은 담배꽁초를 무심코 버린 경우,
이벤트용 촛불이 넘어지는 경우

대처

예방

Phòng ngừa
Sử dụng các sản phẩm có nhãn hiệu ‘chứng nhận
KC’ đối với thiết bị dẫn nhiệt và thiết bị sưởi.
• Sử dụng sản phẩm tự động tắt hoặc sản phẩm có chức năng

chống quá nhiệt nếu sử dụng liên tục thiết bị dẫn nhiệt hoặc thiết
bị sưởi trong thời gian dài.

• Đặt thiết bị dẫn nhiệt cách các vật dễ cháy ít nhất 1m, không cắm
nhiều phích cắm vào một ổ cắm.

전열 기구와 난방용품은 ‘KC 인증’ 마크가 있는 제품을 사용합니다.

• 전열 기구나 난방용품은 장시간 계속해서 사용할 경우 자동으로 꺼지거나 과열방지
기능이 있는 제품을 사용합니다.

• 전열 기구는 불에 탈 수 있는 물건과 1m 이상 거리를 두고 사용하고, 한 개의 콘센트에
여러 개의 플러그를 꽂아 문어발식으로 사용하지 않습니다.

• 라텍스 매트리스와 전기장판을 함께 사용하면 라텍스의

특성상 불꽃 없이 불이 날 수 있으므로 주의해야 합니다.

• 전기장판을 사용할 때는 접히거나 충격이
가해지지 않게 합니다.

• Nệm latex có thể bốc cháy mà không có lửa do tính chất của mủ

cao su nên cần cẩn thận khi sử dụng nệm cao su và đệm điện với
nhau.

• Không được gấp hoặc tác động lực mạnh khi sử dụng đệm điện.

1

Đối phó
Cách lánh nạn trong trường hợp hỏa hoạn

• Hét to "Cháy!" hoặc nhấn nút cảnh báo hỏa hoạn để báo cháy cho xung quanh bạn và sơ tán.

• Dùng mu bàn tay kiểm tra xem tay nắm cửa có nóng hay không khi đi ra ngoài. Hãy đóng chặt cửa
sau khi ra ngoài và sơ tán để tránh cháy lan.

• Cúi thấp người và che miệng và mũi bằng khăn ướt nếu bạn nhìn thấy khói.

• Khi bị mất điện trong lúc lánh nạn, rất dễ bị mất phương hướng do không nhìn rõ nên cần chống
tay vào tường và di chuyển về một hướng.

• Đi ra lối thoát hiểm theo hướng mũi tên trên đèn chỉ dẫn lối đi, khi nhìn thấy đèn chỉ dẫn lối thoát
hiểm, hãy đi theo để lánh nạn ra bên ngoài.

• Sử dụng thang bộ khi lánh nạn vì có nguy cơ mắc kẹt trong thang máy.

• Có thể dập lửa trực tiếp bằng bình chữa cháy trong trường hợp đám cháy nhỏ.

• Sau khi sơ tán an toàn ra ngoài, hãy gọi số 119 để báo cháy và kiểm tra sự an toàn của đồng nghiệp.
화재 발생 시 대피 방법

음식물을 조리할 때는 자리를 비우지 않습니다.
• 음식물을 조리할 때 자리를 뜨거나, 장시간 전화 통화
를 하지 않습니다.

• 긴 손잡이가 달린 주방 기구는 실수로 건드려서 음식물

을 쏟는 일이 발생할 수 있으므로 손잡이를 안쪽으로 돌
려놓고 사용합니다.

• 프라이팬의 식용유에 불이 붙으면 가스레인지나 인

덕션의 스위치를 먼저 끄고, 프라이팬의 뚜껑을 닫아
서 불을 끕니다.

• 반려동물이 인덕션 레인지에 올라가지 못하게 하고 외
출을 할 때에는 전원을 차단합니다.

Chuẩn bị cho trường hợp hỏa hoạn.

• Hiểu biết ý nghĩa của đèn chỉ dẫn lối đi và đèn hướng dẫn lối
thoát hiểm, tìm hiểu trước ít nhất 2 lối thoát hiểm.

• Sau khi hút xong nhớ tắt kiểm tra xem lửa đã tắt chưa và vứt
đúng nơi quy định.

• Giữ pin thuốc lá điện tử trong thiết bị bảo vệ, không sạc thuốc
lá điện tử khi đi ra ngoài hoặc khi đi ngủ.

• “불이야!” 하고 소리를 지르거나 화재 발신기를 눌러 주변에 불이 난 사실을 알리고 밖으로 대피합니다.

• 밖으로 나갈 때는 먼저 손등으로 문손잡이가 뜨거운지 확인하고. 밖으로 나간 뒤에는 문을 꼭 닫고 대피하여 화재가 번지는 것을 방지합니다.

Không rời khỏi chỗ khi nấu thức ăn.

• 연기가 보이면 낮게 자세를 숙이고 젖은 수건 등으로 입과 코를 막습니다.

정전이 되면 앞이 잘 보이지 않아 방향감각을 잃기 쉬우므로 벽을 짚고 한 방향으로 이동합니다.

• Không rời khỏi chỗ hoặc nói chuyện điện thoại lâu khi đang nấu thức

• 통로 유도등의 화살표 방향을 따라가다가 비상구 유도등이 보이면 비상구 유도등을 따라 밖으로 대피합니다.

ăn.

• Những đồ dùng nhà bếp có tay cầm dài có thể vô tình chạm vào và đổ
thức ăn ra ngoài, nên xoay tay cầm vào phía trong để sử dụng.

• Nếu dầu ăn trong chảo bắt lửa, hãy tắt bếp ga hoặc công tắc cảm ứng
trước, sau đó đóng nắp chảo để tắt lửa.

• Không cho thú nuôi leo lên bếp cảm ứng và tắt nguồn khi đi ra ngoài.

화재에 대비합니다.

• 통로 유도등과 비상구 유도등의 의미를 알아두고, 평소에 2곳
이상의 비상 대피로를 확인해둡니다.

• 담배를 피운 후에는 담뱃불이 꺼졌는지 확인하고,
지정된 장소에 버립니다.

• 전자 담배의 배터리는 보호 장치에 보관하고, 외출하거나
잠을 잘 때에는 전자 담배 충전기를 사용하지 않습니다.

• 이벤트용 초를 사용할 때는 불에 타지 않는 안전한 받침대를
사용합니다.

• 승강기를 타면 안에 갇힐 위험이 있으므로 대피할 때는 반드시 계단을 이용합니다.
• 작은 불의 경우에는 소화기 등으로 직접 끌 수도 있습니다.

2

• 밖으로 안전하게 대피한 후 119에 전화를 걸어 화재 신고를 하고 동료들의 안전을 확인합니다.

Cách sử dụng bình chữa cháy

• Cầm bình chữa cháy, giữ chặt và rút chốt an toàn.
• Cầm vòi và đến gần ngọn lửa.
• Nắm chặt tay cầm.

• Xịt trên diện rộng để bột có thể phủ đều lửa.
소화기 사용법

• 소화기를 가져와서 몸통을 단단히 잡고 안전핀을 뽑습니다.
• 노즐을 잡고 불 쪽으로 가까이 다가섭니다.
• 손잡이를 꽉 움켜쥡니다.

• 분말이 골고루 불을 덮을 수 있도록 쏩니다.

• Sử dụng loại nến có đế an toàn không cháy khi sử dụng nến
cho các sự kiện.

20

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc
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Một chuyến đi Hàn Quốc
xem, nghe, ăn và ngủ an toàn

An toàn khi du lịch

Hãy đi du lịch Hàn Quốc tại những nơi an
toàn được công nhận chất lượng!
안전 여행 대한민국 여행은 품질이 인증된 안전한 곳에서!

Hàn Quốc - nơi có thể có những trải nghiệm độc đáo bất cứ nơi nào đặt chân đến và bất cứ nơi nào mắt bạn

nhìn thấy - đang nỗ lực để tất cả khách du lịch trên toàn thế giới đến thăm Hàn Quốc có thể có chuyến đi du
lịch an toàn với hệ thống giao thông công cộng thuận tiện như xe buýt và tàu điện ngầm, an ninh trật tự và
dịch vụ phòng cháy chữa cháy an toàn.

1

2

3

 ìm hiểu thường thức về giao thông
T
đường bộ và an toàn giao thông ở Hàn
Quốc.

 iểm tra chỗ ở, điểm đến, các tuyến
K
du lịch và lễ hội với chất lượng đã được
chứng nhận.
 ãy quay số điện thoại báo khẩn cấp
H
khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra
trong chuyến đi.

보고, 듣고, 먹고, 자는 일이 안전한 한국 여행

1. 한국의 도로 통행과 교통안전 상식을 알아봅니다.

2. 품질이 인증된 숙박업소, 여행지, 여행 코스, 축제를 확인합니다.

3. 여행 중 긴급한 상황이 발생하면 긴급신고 전화번호를 눌러주세요.

발길이 머무는 곳마다, 눈길이 닿는 곳마다 색다르고 독특한 체험을 할 수 있는 대한민국은 버스, 지하철 등 편리한 대중교통,

든든한 치안과 소방 안전 서비스로, 한국을 방문하는 전 세계 모든 여행자들이 안전한 여행을 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

대한민국 구석구석

Từng ngóc ngách của Hàn Quốc
An toàn giao thông đường bộ và nơi công cộng

Sử dụng các điểm đến du lịch, tuyến du lịch và
cơ sở lưu trú được chứng nhận chất lượng.

• Đi bên phải ở những nơi công cộng như đường bộ, đường sắt, khi
sang đường phải băng qua trên đường dành cho người đi bộ.

• Tìm kiếm trang web Chứng nhận Chất lượng Du lịch Hàn Quốc

• Không mang theo cà phê nóng hoặc đồ uống bạn đã uống khi sử

(https://korean.visitkorea.or.kr) để kiểm tra các điểm đến,

dụng xe buýt nội thành, hãy đảm bảo rằng không có xe máy hoặc xe

chỗ ở, các tuyến du lịch và lễ hội địa phương.

đạp từ phía sau bạn khi xuống xe buýt.

• Có thể kiểm tra thông tin du lịch Hàn Quốc được cung cấp bằng 14

• Khi sử dụng xe buýt tham quan phải ngồi vào ghế quy định và thắt

ngôn ngữ trên trang web (http://www.visitkorea.or.kr) hoặc qua số

dây an toàn, không gây ồn ào, di chuyển lung tung gây ảnh hưởng

điện thoại thông tin du lịch 1330 của Tổng Công ty Du lịch Hàn Quốc.

đến việc lái xe.

• Có thể xem dự báo thời tiết bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung

tàu điện ngầm. Ngoài ra, hãy cẩn thận để không ngã xuống khoảng

품질이 인증된 여행지와 여행 코스, 숙박 시설 이용

• Cẩn thận để không bị kẹt vào khe cửa và không dựa vào cửa khi đi

trên trang web của Cục Khí tượng (https://www.kma.go.kr).

trống giữa tàu và sân ga khi lên và xuống tàu điện ngầm.

• 한국관광 품질인증 사이트(https://korean.visitkorea.or.kr)를 검색하여 여행지와 숙박 시설, 여행 코스,
그리고 지역 축제를 확인합니다.

• 한국관광공사에서 운영하는 관광안내 전화 1330번을 이용하거나 누리집(http://www.visitkorea.or.kr)에서

도로와 공공장소에서의 교통안전

14개 국어로 제공되는 한국 여행 정보를 확인할 수 있습니다.

• 도로, 철도 등 공공장소에서는 우측통행을 하고, 도로를 횡단할 때는 횡단보도로 건너야 합니다.

• 기상청(https://www.kma.go.kr) 누리집에서 영어, 일본어, 중국어로 된 일기예보를 제공받을 수 있습니다.

• 시내버스를 이용할 때는 뜨거운 커피나 마시던 음료를 들고 타서는 안 되며, 시내버스에서 내릴 때는 뒤에서 오토바이나 자전거가 오지 않는지 꼭 확인합니다.
• 관광버스를 이용할 때는 지정된 좌석에 앉아서 안전띠를 착용하고, 운전에 방해가 되지 않도록 떠들거나 돌아다니지 않습니다.

• 지하철을 이용할 때는 출입문 틈에 끼이지 않도록 주의하고 문에 기대지 않습니다. 또한 지하철에서 타고 내릴 때 열차와 승강장 사이 틈으로 발이 빠지지 않도록 조심합니다.

Thông
tin có ích

Khi phát sinh tình huống khẩn cấp
trong khi đi du lịch

• Hãy gọi số khẩn cấp 119 và nhận sự giúp đỡ của cảnh
sát khi cần cứu hộ hoặc cấp cứu.

• Hãy gọi số khẩn cấp 112 và nhận sự giúp đỡ của cảnh
sát khi cần giúp đỡ do trộm cắp hoặc tội phạm.

여행 중 긴급한 상황이 발생하면

• 인명구조, 응급처치가 필요한 경우 긴급신고 119번에 전화하여 소방관의 도움을 받습니다.

• 도난, 범죄 등으로 도움이 필요한 경우 긴급신고 112로 전화하여 경찰관의 도움을 받습니다.

도움말

Cách gọi số khẩn cấp 119
긴급신고 119 신고하는 방법

Có thể được gọi 119 theo nhiều cách.

• Gọi video: Sử dụng ‘cuộc gọi video’ khi không thể gọi 119 bằng điện thoại thông thường.

• Sử dụng ‘Ứng dụng khai báo 119’ tự động truyền thông tin về vị trí: Sử dụng 'Ứng dụng Khai báo 119' khi không biết vị trí hiện trường.
• Gửi ảnh và tin nhắn: Sử dụng dịch vụ tin nhắn để gửi ảnh và video chụp tại hiện trường.

※ Bạn có thể gọi 119 ngay cả khi không nói được tiếng Hàn qua cuộc gọi ba bên có thông dịch viên miễn phí.
119 신고, 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다.

• 영상 통화: 음성 통화로 119 신고를 할 수 없을 때 ‘영상 통화’를 이용합니다.

• 119 신고앱: 현장 위치를 모를 때는 위치가 자동으로 전송되는 ‘119 신고앱’을 이용합니다.
• 사진과 문자 전송: 현장을 담은 사진과 영상을 보낼 때는 ‘문자 보내기’를 사용합니다.

※ 한국말을 못 해도 3자통화로 통역이 되므로 119 신고가 가능하며, 통화료는 무료입니다.
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Bảng kiểm tra theo từng triệu chứng

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc cùng cơ quan PCCC Hàn Quốc
증상별 점검표 소방청과 함께하는 안전한 한국 생활

Khi thấy không khỏe, hãy kiểm tra theo bảng sau và đưa cho bệnh viện, xe cấp cứu, hiệu thuốc xem.
여러분의 몸이 아플 때 체크 후 병원, 구급차, 약국에서 보여주세요.

STT
1

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3

3-1
3-2

Triệu chứng

두통

고열

전신쇠약
어지럼증

경련/발작
마비

오심(구역질)
구토

복통

설사

흑색변
혈변

오심(구역질)
구토

가슴통증

호흡곤란
두근거림

4

외상

4-2

골절

4-1
4-3

STT

염좌(삠)
화상

Tên thuốc

1

소화제

2

해열제

3

설사약

Tiếng Anh

Headache

Fever

Weakness
Dizziness

Convulsion
Paralysis
Nausea

Vomiting

Stomachache
Diarrhea
Melena

Hematochezia
Nausea

Vomiting

Chest pain

Shortness of
breath
Palpitation

External injury
Sprain

Fracture
Burn

Tiếng Anh

Digestive
medicine

Fever reducer
Anti-diarrhea
medicine

Hãy cho biết
tình trạng của bạn
자신의 상황을 알려주세요
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Tiếng Trung Tiếng Nhật
头痛

頭痛

高烧

全身无力
头晕
痉挛

高熱

全身衰弱
めまい

痙攣/発作

麻痹

恶心(反胃)
呕吐
腹痛

麻痺

吐き気
嘔吐
腹痛

腹泻

下痢

黑粪

メレナ

便血

恶心(反胃)
呕吐
胸痛

呼吸困难
心悸
外伤

血便

吐き気
嘔吐
胸痛

呼吸混乱
動悸
外傷

扭伤

捻挫

骨折

骨折

Tiếng Việt

Tiếng Thái Lan Tiếng Nga

□ Đau đầu

ปวดศีรษะ

□ Sốt cao

ตัวร้อนมีไข้

□S
 uy nhược cơ thể

อ่อนเพลีย

□ Chóng mặt

เวียนศีรษะ

□Đ
 ộng kinh/ Co giật

ลมชัก

□ Liệt

ชา

□ Nôn nao (Buồn nôn)

่
คลืนไส้

□ Nôn mửa

อาเจียน

□ Đau bụng

ปวดท้อง

□ Tiêu chảy

ท้องเสีย

□ Phân đen

อุจจาระสีดำ�

□ Phân có máu

อุจจาระปนเลือด

□ Nôn nao (Buồn nôn)

่
คลืนไส้

□ Nôn mửa

อาเจียน

□ Đau ngực

เจ็บหน้าอก

□ Khó thở

หายใจลำ�บาก

□ Tim đập nhanh

ใจสัน่

□ Vết thương ngoại

บาดแผลภายนอก

□ Gãy xương

กระดูกแตกหัก

□ Bong gân (trặc chân/ tay)

烧伤

やけど

消化药

胃薬

□ Thuốc tiêu hóa

退烧药

解熱剤

□ Thuốc hạ sốt

ยาลดไข้

止泻药

下痢止め

□ Thuốc tiêu chảy

ยาแก้ทอ้ งเสีย

Tiếng Trung Tiếng Nhật

□ Bỏng

แพลง (เคล็ด)

Tiếng Việt

แผลลวกไหม้

ยาช่วยย่อย

□ Tôi đang mang thai.

□ Hãy gọi xe cấp cứu cho tôi.

□ Tôi bị dị ứng thuốc.

구급차를 불러주세요.

Жар

Слабость

Головокружение
Судороги
Паралич
Тошнота
Рвота

Боли в животе
Понос

Черный кал

Кровь в кале
Тошнота
Рвота

Боли в груди

Затрудненное
дыхание

Учащенное
сердцебиение
Травма

Растяжение
Перелом
Ожог

Tiếng Thái Lan Tiếng Nga

□ Hiệu thuốc (bệnh viện) gần đây ở đâu?
근처에 약국(병원)이 어디에 있나요?

Головная боль

Препараты
для
пищеварения
Жаропонижа
ющее

Крепительное/
слабительное

나는 임산부입니다.

나는 약물 알레르기가 있습니다.

Cuộc sống an toàn tại Hàn Quốc

