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Tại sao phải nghiên cứu về công việc vệ sinh? 

Vệ sinh được coi là một công việc căng thẳng, đòi hỏi thể lực và người lao 

động có nguy cơ cao gặp phải thương tích. Một số nhân viên vệ sinh không 

thể báo cáo những thương tích gặp phải do họ không biết cách báo cáo và 

có thể sợ bị mất việc.  

Ai sẽ tiến hành nghiên cứu? 

Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington đã yêu cầu Chương Trình Ghi 

Nhận Thành Tích về Sức Khỏe và An Toàn (Safety and Health Assessment 
and Research for Prevention, SHARP) nghiên cứu tỉ lệ thương tích cao ở

nhân viên vệ sinh. SHARP là một chương trình của Department of Labor & 

Industries (Bộ Lao Động và Công Nghiệp), chuyên nghiên cứu cách cải 

thiện mức độ an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. 

Mục tiêu là nhằm tìm hiểu về điều kiện công việc cũng như những mối lo 

ngại về an toàn trực tiếp từ nhân viên vệ sinh. SHARP sẽ tiến hành phỏng 

vấn từng cá nhân, phỏng vấn nhóm tập trung, khảo sát qua điện thoại, khảo 

sát toàn tiểu bang và đánh giá khối lượng công việc ngay tại nơi làm việc. 

Xác Nhận của Người Tham Gia 

“Tôi đã quyết định tìm đến công đoàn và liên lạc với SHARP vì [khối lượng 

công việc nặng nề] bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Và cả chuyện 

sức khỏe thể chất và tinh thần của những đồng nghiệp của tôi theo thời 

gian, khối lượng công việc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và thật tồi tệ 

khi phải làm việc ở một nơi đối xử với mình như một cỗ máy.” 

-Ma Cruz de Villar del Amador, nhân viên có kinh nghiệm 4 năm làm công

việc vệ sinh chia sẻ
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Hợp Tác 

Nhiều công ty vệ sinh cũng lo ngại về những thương tích xảy ra ở nhân viên 

của họ, và một số công ty đã đồng ý để chúng tôi đến đánh giá nhân viên 

của họ.  

Như vậy có nghĩa là chúng tôi có thể đánh giá các công việc theo thời gian 

thực và cùng hợp tác với nhau, chúng tôi có thể tìm ra giải pháp cho những 

vấn đề mà nhân viên vệ sinh gặp phải. 

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ chính quý vị! 

Dưới đây là những mối lo ngại về sức khỏe và sự an toàn mà những nhân 

viên vệ sinh đã bày tỏ cho đến nay: 

▪ Gia tăng khối lượng công việc và tốc độ làm việc.

▪ Trang thiết bị vệ sinh hỏng hóc.

▪ Thiếu thốn vật tư vệ sinh.

▪ Thiếu các chương trình đào tạo về an toàn.

▪ Xung đột và quấy rối.

▪ Lý do không báo cáo những trường hợp thương tích là do thiếu thông

tin và sợ hãi.


