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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

  

NỘI DUNG CHÍNH: 1. CHƯƠNG TRÌNH FISHING AND LIVING 

2. CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN NGHỀ KHAI THÁC  

CÁ NGỪ VÂY VÀNG TẠI VIỆT NAM 
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1. Chương trình Fishing & LivingTM 

Bền vững là tương lai. Hướng tiếp cận nghề cá bền vững là làm sao 

chúng ta có thể đảm bảo rằng loài cá ngừ/ loài cá mà chúng ta ưa thích ngày 

hôm nay vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và được ưa thích ở thế hệ tương lai. Thông 

qua các hoạt động này, chúng ta sẽ duy trì được hệ sinh thái và giúp ngư 

dân luôn ổn định sản lượng khai thác và nguồn thu nhập cho gia đình họ 

trong tương lai. Mong ước và dự định của chúng tôi là nâng cao nhận thức 

về nguồn lợi cá biển và hệ sinh thái để có hướng tiếp cận tốt cho việc thực 

hành quản lý nhằm nâng cao điều kiện sống tối thiểu của người ngư dân.  

Fishing & LivingTM là một ý tưởng được thực hiện thông qua một 

nghiên cứu khoa học của Công ty TNHH Anova food, Cơ quan phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF), cơ 

quan nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương và ngư dân. Mục tiêu 

chính của dự án Fishing & LivingTM là: 

1. Thúc đẩy nghề cá bền vững thông qua nâng cao thực hành trách 

nhiệm nghề cá; 

2. Nâng cao điều kiện cuộc sống cho cộng đồng nghề cá. 

Các hoạt động chính của Fishing & LivingTM được thực hiện tại tỉnh 

Phú Yên. Công việc hàng ngày của chúng tôi là dựa trên Chương trình Cải 

thiện nghề cá (Fisheries Improvement Program – FIP) tập trung nhằm 

đạt được mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ở trên và hướng đến một tương lai 

bền vững. 
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2. Chương trình Cải thiện nghề Khai thác cá ngừ vây vàng tại 

Việt Nam 

Nghề câu cá ngừ đại dương của Việt Nam với khoảng 2.000 tàu, ước 

tính sản lượng hàng năm khoảng 14.000 tấn với tổng giá trị xuất khẩu đạt 

gần 370 triệu USD. Nghề khai thác cá ngừ vây vàng ở Việt Nam là một mắt 

xích quan trọng trong chuỗi nhu cầu cá ngừ đang tăng lên trên thế giới. Năm 

2013, WWF Việt Nam và một số đối tác đang cùng nhau hỗ trợ để xây dựng 

nghề cá ngừ dần được cải thiện và mục đích cuối cùng là đạt được chứng 

nhận của Hội đồng Quản lý biển (MSC) thông qua Dự án Cải thiện nghề 

Khai thác cá ngừ vây vàng ở Việt Nam (FIP). Nhận thấy tầm quan trọng 

của Dự án trong việc phát triển nghề cá ngừ vây vàng ở Việt Nam, Fishing 

and LivingTM thuộc công ty TNHH Anova food đã tham gia và trở thành 

một trong thành viên chính với cam kết hỗ trợ Dự án thông qua: 

 Giúp ngư dân trở thành một phần của Dự án; 

 Hỗ trợ phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan; 

 Đóng góp bằng tài chính và hiện vật cho các hoạt động của dự án; 

 Cung cấp thông tin về những yêu cầu của thị trường thế giới. 

Anova/Fishing and Living hy vọng đến năm 2018, Chương trình cải 

thiện nghề khai thác cá ngừ vây vàng tại Việt Nam đạt được Nhãn sinh thái 

(MSC), từ đó giúp cho các Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường mới, 

đồng thời giúp người Ngư dân nâng cao đời sống vật 

chất hơn thông qua việc sản phẩm cá ngừ của họ được 

bán ra với giá cao hơn và ổn định hơn. 
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PHẦN 2: AN TOÀN TRÊN BIỂN 

 

  

NỘI DUNG CHÍNH: 1. PHƯƠNG PHÁP TRÁNH VA AN TOÀN 

2. HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO NGƯ DÂN   

3. PHÒNG NGỪA NGUY CƠ CHÁY NỔ TRÊN TÀU CÁ 

4. HƯỚNG DẪN SƠ CỨU CHO NGƯỜI BỊ NẠN 

Vị trí đặt tay đúng Vị trí đặt tay sai 
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Trước khi rời cảng, ngư dân cần chuẩn bị đầy đủ là các giấy tờ, bằng cấp 

quan trọng. Theo luật Thuỷ sản cho tàu cá tại Việt Nam, những giấy tờ, 

bằng cấp cần thiết bao gồm: 

1. Sổ Đăng kiểm tàu cá 

2. Giấy chứng nhận An toàn tàu cá 

3. Danh bạ Thuyền viên 

4. Giấy phép Khai thác thuỷ sản 

5. Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá 

6. Bằng thuyền trưởng, máy trưởng 

Riêng danh sách thuyền viên, chủ tàu/ thuyền trưởng phải thường xuyên 

ghi mới theo mẫu và nộp lại cho Đồn Biên phòng khi bắt đầu các chuyến 

biển. 

Những thông tin và thiết bị quan trọng khác mà ngư dân phải biết 

và thực hiện trước mỗi chuyến đi: Thông tin thời tiết trên biển, nơi trú 

bão an toàn hoặc thông tin cơ quan cứu nạn gần vùng đánh cá nhất, thời 

gian hành trình dự kiến; dự trữ nhiên liệu, thức ăn và nước ngọt; tàu thuyền 

và máy móc được kiểm tra kỹ lưỡng. 

Đơn giản, chỉ cần 5 phút chuẩn bị trước chuyến biển sẽ giúp bạn an 

toàn hơn khi ở trên biển: 

 Tìm hiểu thông tin thời tiết trên biển; 

 Thông báo thời gian đi, và thời gian dự kiến trở về cho gia đình hoặc 

những người thân; 

 Chắc chắn rằng các trang thiết bị trên tàu đều vận hành tốt và đảm 

bảo an toàn; 

 Chắc chắn rằng tàu và máy móc trên tàu hoạt động tốt. 
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1. Phương pháp tránh va an toàn 

Phương pháp tránh va an toàn được áp dụng khi một tàu tiếp cận với một 

tàu khác và xác định các tàu phải xử lý như thế nào. Để giúp tàu của bạn 

tránh khỏi những va chạm, nên cử thêm một người có nhiệm vụ quan sát 

xung quanh. 

a. Trường hợp hai tàu tránh nhau khi đi đối diện nhau (1) 

 Nếu 02 tàu đang hành trình ngược hướng nhau và có nguy cơ đâm va, tuỳ 

theo tình hình cụ thể mà các tàu có hướng tránh va như các hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

  

Nếu 2 tàu đang hành trình ngược 

hướng nhau thì cả 2 tàu cùng tránh 

nhau sang phía mạn phải. 

Nếu 2 tàu cùng đang đánh cá (thả 

hoặc thu lưỡi câu) mà ngược 

hướng nhau thì cả 2 tàu đều phải 

tránh nhau sang phía mạn phải. 

Nếu 1 tàu đang hành trình mà gặp 

một tàu đang đánh cá (thả hoặc 

thu lưỡi câu) thì tàu đang hành 

trình phải tránh sang phải. 
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b. Trường hợp hai tàu tránh nhau khi đi đối diện nhau (2) 

Khi một tàu đang đánh cá (thả hoặc thu câu) gặp các tàu có các tình 

huống đặc biệt như sau, hướng tránh va cho các trường hợp cụ thể được thể 

hiện trong các hình dưới: 

 

 

 

  

Tàu thuyền buồm: là bất cứ tàu nào 

di chuyển bằng buồm. 

Nếu 1 tàu thuyền buồm và 1 tàu đang 

đánh cá ngược hướng nhau thì tàu 

thuyền buồm phải tránh sang phía 

phải, tàu đánh cá giữ nguyên hướng 

và vận tốc. 

Tàu hạn chế khả năng hoạt động: 

Là tàu thuyền do tính chất công việc 

bị hạn chế khả năng điều động. 

Nếu 1 tàu đang đánh cá gặp 1 tàu bị 

hạn chế khả năng điều khiển thì tàu 

đang đánh cá phải tránh sang phía 

phải. 

Tàu mất khả năng điều khiển: Là 

tàu mà trong hoàn cảnh đặc biệt nào 

đó không ở trong trạng thái điều động 

và do đó không thể nhường đường 

cho tàu khác được. 

Nếu 1 tàu đang đánh cá gặp 1 tàu bị 

mất khả năng điều khiển thì tàu đang 

đánh cá phải tránh sang phía phải 
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c. Trường hợp hai tàu tránh nhau khi đi vuông góc nhau 

 

  

Phương pháp tránh va đối với 2 tàu di chuyển vuông góc với nhau: 

- Đường màu vàng là hướng tránh va an toàn; 

- Đường màu đỏ là hướng tránh va sai và không được áp dụng. 
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d. Trường hợp trong luồng lạch hẹp hoặc trên tuyến đường hàng hải 

 

 

 

  

Trong quá trình đánh bắt, tàu không được chặn đường qua lại hoặc 

làm cản trở của các tàu đang hành trình trong luồng lạch hẹp 

Trong quá trình đánh bắt, tàu không được chặn đường hoặc làm cản 

trở tàu thuyền khác đang hành trình trên tuyến đường hàng hải 
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2. Hướng dẫn an toàn cho ngư dân 

a. Tình huống khẩn cấp 

Trong tất cả các trường hợp khẩn cấp, điều quan trọng nhất là phải bình 

tĩnh. Thuyền trưởng và thuyền viên cần biết trước những việc làm của họ 

trong những tình huống khẩn cấp và thực hiện nhiệm vụ theo một trật tự xác 

định. 

Các bước thực hiện trong trường hợp khẩn cấp 

 Phán đoán lỗi của con người gây ra tình huống khẩn cấp 

 Chuẩn bị mọi thứ để ngăn không cho sự việc trở nên xấu hơn 

 Thông báo cho thuyền trưởng biết ngay về vấn đề đang gặp phải 

b. Thiết bị cứu hộ 

Để đảm bảo an toàn trên tàu cá, một số thiết bị cứu hộ cần được mang 

theo và sử dụng vào những tình huống khẩn cấp. Chúng ta phải luôn biết rõ 

các thiết bị đó đang được để ở đâu trên tàu và cách sử dụng chúng như thế 

nào. Để đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt nhất, hãy kiểm tra xem các thiết 

bị nào có thể sử dụng trên tàu của bạn. 

Dưới đây là những thiết bị cứu hộ cơ bản nhất cần có để đảm bảo an toàn 

tính mạng cho các thành viên trên tàu: 

Hộp sơ cứu 

Hộp sơ cứu có thể được hiểu là thiết bị quyết 

định đến sự sống còn trong những trường hợp khẩn 

cấp. Tất cả ngư dân nên được học qua một khoá học 

để sử dụng các thiết bị trong hộp sơ cứu và tất cả 

các tàu đều phải trang bị hộp sơ cứu trên tàu để 

đảm bảo tính mạng con người. 
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Áo phao 

Nếu một chiếc áo phao mà bên trong bị 

ngấm nước thì chiếc áo phao đó không thể sử 

dụng được nữa. Chúng ta cần phải thay thế 

chúng. Để đảm bảo an toàn, tất cả các tàu phải 

đáp ứng được rằng mỗi người trên tàu đều có 

01 chiếc ao phao. Không được ngồi hoặc quỳ 

lên áo phao. Khi áo phao khô, bảo quản áo 

phao ở nơi thoáng mát. Nếu để áo phao bị ướt, 

nên treo áo phao ở những nơi thoáng gió trước 

khi bảo quản. Không được phơi khô áo phao 

ở gần bộ tản nhiệt hay những nơi có nhiệt độ 

cao. Nên thử áo phao trước những tình huống 

khẩn cấp. Làm theo hướng dẫn ghi trên áo 

phao và không được mặc thêm áo bên ngoài 

áo phao. 

Trước khi nhảy xuống nước, phải chắc chắn rằng áo phao đã được cài 

khoá chắc chắn. Khi đó hai tay đan chéo và giữ chắc phần trên vai của áo 

pháo, nhảy xuống nước và tiếp nước bằng hai chân.  

Bình chữa cháy 

Bình chữa cháy phải đặt ở nơi có thể dễ dàng tìm thấy khi có 

sự cố. Tất cả thành viên trên tàu đều phải biết nơi đặt bình 

chữa cháy và cách sử dụng như thế nào. Tất cả bình chữa 

cháy trên tàu đều phải được kiểm tra đều đặn theo từng tháng, 

từng năm. 
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c. Thực hiện cứu người bị rơi xuống biển 

Nếu thấy một người bị rơi xuống biển, ngay lập tức phải: 

 

Thông báo với mọi người trên tàu 

và yêu cầu dừng tàu lại ngay. 

Ném phao tròn xuống gần vị trí 

người bị nạn, đánh dấu vị trí. 

Chỉ định một người liên tục quan 

sát người bị nạn. 

Sử dụng đèn chiếu, soi vào vị trí 

người bị nạn khi trời tối. 

Cử người nhảy xuống, tiếp cận với người bị nạn và giúp đưa người bị 

nạn lên trên tàu nếu chắc chắn rằng mọi việc đều diễn ra an toàn. 
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Ngoài ra, có 2 phương pháp quay tàu để cứu một người bị rơi xuống biển. 

Phương pháp Anderson Turn có ưu điểm là nhanh chóng nhưng yêu cầu 

thuyền trưởng phải rất khéo léo và tàu phải dễ dàng quay trở. Phương pháp 

Williamson Turn tuy chậm nhưng dễ dàng thực hiện. Khuyến cáo rằng 

phương pháp Williamson Turn có thể gây nguy hiểm cho người bị rơi 

xuống nước vì rất dễ bị mất dấu vết của nạn nhân. 

Phương pháp Anderson Turn 

1. Đánh hết lái 

về phía mà phát 

hiện người bị rơi 

xuống biển nhằm 

tránh cho người bị 

nạn không bị chân 

vịt làm tổn thương. 

Dừng ngay chân vịt 

lại bằng cách trả về số 0, cho tàu chạy theo trớn. 

2. Khi đã thấy người bị nạn không bị ảnh hưởng của chân vịt, quay hết 

lái và cho tàu chạy với tốc độ cao nhất có thể. 

3. Khi được khoảng 2/3 vòng tròn, giảm dần ga và dừng quay chân vịt 

khi góc nhìn giữa mũi tàu và người bị nạn khoảng 15 độ. Đưa lái về vị trí lái 

thẳng.  

4. Đưa tàu tiếp cận người bị nạn, tốt nhất nên để người bị nạn tránh xa 

chân vịt, tàu ở trên gió. Ngoài ra, còn tuỳ thuộc vào đặc điểm từng tàu và yếu 

tố thời tiết trên biển mà người thuyền trưởng có những thay đổi sao cho phù 

hợp. 
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Phương pháp Williamson Turn 

1. Đánh 

lái về phía mà 

phát hiện 

người bị rơi 

xuống biển 

nhằm tránh 

cho người bị 

nạn không bị 

chân vịt làm 

tổn thương. Dừng chân vịt bằng cách trả về số 0 và cho tàu chạy theo trớn 

tàu. 

2. Khi nhận thấy không có mối nguy hiểm nào do tàu gây ra với người 

bị nạn, đưa về số tiến và cho tàu chạy thẳng với tốc độ nhanh nhất có thể. 

3. Khi hướng mũi tàu tàu đạt góc 60 độ so với hướng ban đầu, ngày lập 

tức đánh hết lái sang hướng đối diện để tạo một vòng tròn (góc 60 độ phù 

hợp với đá số các tàu, nhưng không phải tất cả các tàu đều áp dụng theo, điều 

này phụ thuộc vào trình độ của thuyền trưởng) 

4. Tiếp tục cho tàu quay một vòng và đưa tàu đến gần vị trí người bị 

nạn, trả về số 0 và cho tàu tiếp cận trên gió với người bị nạn.  
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d. Cấp cứu cá nhân 

Sự giảm thân nhiệt – những phần ở trên cơ thể dễ bị mất nhiệt - là nơi 

thoát nhiệt gây nguy hiểm cho người bị nạn khi ở dưới nước. Khi cơ thể bị 

mất nhiệt, hoạt động của các chức năng trên cơ thể bị chậm lại và nếu không 

được bảo vệ thì cơ thể sẽ dần ngưng hoạt động dẫn đến cái chết. 

Có 3 vùng trên cơ thể, nơi mà cơ thể mất nhiệt nhanh nhất: phần đầu và 

cổ, hai bên thắt lưng, và vùng háng.  

GIỮ NHIỆT CƠ THỂ 

Vị trí thoát nhiệt – bảo vệ các vùng quan trọng trên cơ thể và làm giảm 

quá trình thoát nhiệt. Hãy cố gắng tự che đậy nhằm tránh mất nhiệt cơ thể khi 

bạn đang ở một mình dưới nước. 

Nếu có hai hay nhiều người hơn ở dưới nước cùng nhau, hãy cùng ôm và 

giữ nhau để giảm sự mất nhiệt. 
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Cách điều trị nạn nhân khi bị mất nhiệt 

 Đặt người bị nạn nhẹ nhàng, tránh bị sốc nhiệt làm ảnh hưởng đến tim 

người bị nạn. 

 Đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước và đặt vào chỗ khô, nơi có mái che 

đậy. 

 Chỉ cởi bỏ đồ ướt của nạn nhân khi đã có đồ khô để thay hoặc trong 

môi trường có nhiệt độ ấm. 

 Ngăn ngừa sự mất nhiệt bằng cách làm ấm đầu và cổ, đắp thêm chăn 

(mền) cho nạn nhân được ấm. 

 Không chà lên bề mặt cơ thể của nạn nhân. 

 Hô hấp nhân tạo cho người bị nạn khi họ không thể tự thở được. 

 Không nhấc 2 tay 2 chân để nâng người bị nạn bằng cách lên. Điều đó 

có thể gây ra cơn đau tim cho nạn nhân. 

 Có thể sử dụng nhiệt độ bên ngoài lên đến 400C để sưởi ấm cho nạn 

nhân nhưng khi tăng nhiệt độ nên tăng chậm để tránh sốc nhiệt. Sử dụng 

những vật dụng như khăn, chai nước ấmhoặc bàn tay ấm để lên đầu, cổ và 

thân nạn nhân. Cẩn thận để tránh bị cháy. 

 Trong một số trường hợp, người cứu hộ có thể cởi bỏ áo phía trên và 

thay thế bằng mền hoặc túi ngủ 

 Cho người bị nạn uống một số nước ấm như cà phê, trà, ca cao – không 

cho uống thức uống có cồn – chỉ thực hiện khi người bị nạn đã tỉnh táo và 

ý thức được. 

 Cần lưu ý là nếu nạn nhân trở nên tê cứng, vô thức hoặc có các biểu 

hiện trở nên dần vô thức như nói nhảm mặc dù nạn nhân không run. Cần đưa 

nạn nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức.  



AN TOÀN TRÊN BIỂN CHO NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG  

2016   FISHING AND LIVING PROGRAM - 18 

 

3. Phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trên tàu 

Mục đích cơ bản nhất của công tác phòng chống cháy nổ trên tàu là đảm 

bảo thuyền trưởng và thuyền viên hiểu biết về mối nguy hiểm tiềm ẩn của 

lửa, làm sao để xác định được mối nguy hiểm đó. Hơn nữa, quan trọng nhất 

là làm sao để bảo vệ chính mình và khắc phục các mối nguy hiểm đó. Điều 

đó sẽ giúp giảm tác động xấu của lửa. Hoả hoạn thường xảy ra trên các tàu 

cá nhỏ do việc sử dụng bếp ga trên tàu và dùng dầu làm nguyên liệu. 

 

Theo lý thuyết hiện nay cho rằng, điều kiện để đám cháy xảy ra khi phải 

đáp ứng đủ 3 yếu tố sau: 

 Đủ lượng khí ôxy để duy trì sự cháy; 

 Đủ lượng nhiệt để tạo ra và duy trì ngọn lửa; 

 Có nguyên liệu hoặc vật liệu cháy. 

Nguyên lý cơ bản để ngăn chặn và dập tắt đám cháy là loại bỏ 1 trong 3 

yếu tố trên. Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả để chữa cháy 

là dùng các phản ứng hoá học. Bình chữa cháy di động có thể tạo ra một rào 

cản bằng khí trơ, muối hoá học giúp ngăn cản khí Ôxy tiếp cận với đám cháy, 

từ đó loại bỏ tác nhân gây cháy.  
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Dụng cụ nấu 

ăn nóng 

Vật liệu dễ cháy Bật lửa và thuốc lá Dây dẫn rò rỉ điện 

Vật liệu dễ cháy 

Mối nguy hoả hoạn tại nơi ngủ 

Mối nguy hoả hoạn tại bếp ăn 

Chập điện Bếp dầu, bếp 

ga 

Mối nguy hoả hoạn tại hầm máy 

Không dọn dẹp sạch 

sẽ 

Đường ống dẫn dầu bị 

rò rỉ vào ống xả 

Nơi nhiệt độ cao: 

lốc máy, ống xả 

Amiang bị 

cháy 

Hàn hoặc cắt 

kim loại 

Dầu rơi vào bề 

mặt nóng 
Cháy động cơ 
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Mỗi loại tác nhân gây ra hoả hoạn cần một loại phương pháp chữa cháy 

khác nhau. Dưới đây là 4 loại lửa và phương pháp chữa cháy hợp lý: 

Loại Tên Miêu tả 

Phương 

pháp chữa 

cháy 

A 

Lửa của các 

vật liệu 

dạng rắn, 

khô, cứng. 

Đó là những loại lửa từ khó đến dễ 

cháy bằng những vật liệu khô bao 

gồm: than gỗ, củi, vải, quần áo, giấy… 

Nước 

Nước + Bột 

B 

Lửa của các 

chất dạng 

lỏng. 

Đó là những loại lửa được phát sinh từ 

các chất dạng lỏng như (xăng, dầu, 

nguyên liệu,…) 

Nước + Bột 

Khí CO2 

C 

Lửa của các 

chất dạng 

khí. 

Đó là những loại lửa được phát sinh ra 

từ các chất khí, bao gồm khí Hidro (khí 

nguyên chất hoặc khí trộn mà trong đó 

thành phần chính là gas), khí hoá 

lỏng,… 

Dạng bột 

D 

Lửa từ hợp 

chất và có 

phản ứng 

hoá học. 

Đó là các loại lửa của tập hợp các loại 

kim loại (bao gồm: nhôm, mangan, 

heli) là một phương pháp đặc biệt của 

việc tạo ra lửa và phương pháp chữa 

cháy 

Dạng bột 

đặc biệt 

 



AN TOÀN TRÊN BIỂN CHO NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG  

2016   FISHING AND LIVING PROGRAM - 21 

 

Bình chữa cháy di động là thiết bị chữa cháy rất tiện lợi khi sử dụng cho 

những đám cháy nhỏ. Việc sử dụng bình chữa cháy này cần phải qua một lớp 

học về phòng cháy chữa cháy, bởi những người có kỹ năng đào tạo tốt và nhằm 

đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Bình chữa cháy di động có thể đặt ở 

những nơi thuận tiện và có thể được sử dụng để dập tắt hầu hết các loại lửa.  

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy di động 

KÉO chốt: cách làm này để mở khoá cho phần tay 

bóp và cho phép bạn có thể xả nguyên liệu chữa cháy 

từ bình ra ngoài. Một số bình chữa cháy khác có thể 

có cách mở khoá khác nhau. 

CẦM đầu phun: hướng đầu vòi của bình chữa cháy 

vào vị trí đám cháy (lưu ý, người cầm bình nên đứng 

cao hơn hoặc bằng đám cháy). 

BÓP phần tay cò: đó là cách để xả hỗn hợp muối khô 

ở bình ra ngoài. Khi không sử dụng nữa chỉ cần thả 

tay cò. (Một số bình chữa cháy khác có nút chốt trên 

tay cầm) 

RÀ đầu phun: Giữ cho tay cầm đầu phun rà qua lại và cẩn thận để tránh 

lửa cháy lên tay. Đưa đầu phun vô ra khi ngọn lửa bùng lên hoặc giảm xuống. 

Quan sát diện tích của ngọn lửa. Nếu ngọn lửa bắt cháy trở lại, hãy lặp lại 

quy trình đó. Sử dụng bình chữa cháy một cách hiệu quả nhất có thể, khi dùng 

bình chữa cháy nên đứng xa cách ngọn lửa tối thiểu 2m. Nhắm vào mục tiêu 

gần nhất và dần dần tiến đến trung tâm của ngọn lửa. 
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4. Hướng dẫn sơ cứu cho người bị nạn 

Phương pháp sơ cứu là sự chăm sóc ban đầu cho một người bị bệnh hoặc 

bị chấn thương. Nó thường được thực hiện bởi những người không chuyên 

nghiệp, nhưng đã được đào tạo sơ qua để sơ cứu cho người bị bệnh hoặc bị 

thương cho đến khi các bác sĩ tiếp cận. Đối với trường hợp bị bệnh nhẹ hoặc 

bị thương nhẹ, việc sơ cứu ban đầu đôi khi có thể giúp cho người bị nạn 

không cần phải đi đến bệnh viện.  

Mục đích của phương pháp sơ cứu là bảo đảm tính mạng và tránh những 

rủi ro cho con người. Ngăn chặn những biến chứng có thể phát sinh từ các tai 

nạn; ngăn chặn những tình huống xấu hơn cho nạn nhân; ngăn chặn các tác 

động có thể làm tổn thương thêm cho nạn nhân và bảo vệ một người đang ở 

trạng thái vô thức. 

a. Giới thiệu chung 

05 điều cơ bản sẽ giúp bạn hiểu được công việc khi thực hiện sơ cứu nạn 

nhân: Mối nguy hiểm, Phản ứng, Đường thở, Hô hấp nhân tạo, Ép tim. 

Mối nguy hiểm: 

 Đánh giá mối nguy hiểm cho chính bạn, nạn nhân và những người 

khác. Hãy chỉ giúp đỡ nạn nhân nếu tình hình xung quanh được an toàn; 

 Không được để có thêm nạn nhân tiếp theo; 

 Hãy luôn nhớ rằng, mọi người luôn ở xung quanh bạn, nên khi có nguy 

hiểm, hãy thông báo để họ thận trọng hơn và có thể cùng bạn giúp đỡ những 

người khác; 

 Di chuyển nạn nhân ra khỏi mối nguy hiểm hoặc ngược lại; 

 Nếu nguy hiểm không thể khống chế được, hãy gọi và chờ những 

người có chuyên môn đến hỗ trợ. 
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Phản ứng của nạn nhân 

Một số kỹ thuật kiểm tra phản ứng của nạn nhân như sau: 

 Lay nhẹ vào hai vai của nạn nhân và gọi với mức âm bình thường. 

 Nếu nạn nhân không ý thức được, hãy thực hiện các quy trình sau đây: 

Bước 1: Làm sạch đường hô hấp cho nạn nhân 

Kỹ thuật: 

 Mở miệng 

của nạn nhân ra; 

 Làm sạch 

miệng bằng ngón 

tay nếu cảm thấy 

cần thiết, để đầu 

nạn nhân hơi ngửa 

ra phía sau; 

 Từ phía sau, 

nâng nhẹ đầu của 

nạn nhân theo 

hướng lên trên, 

tránh gây thêm tổn 

thương cho nạn nhân. 

  

Đường thở: Để đường thở được thông thoáng 

(nên để đầu nghiêng về sau) 

Kỹ thuật nâng mặt để dễ thở cho người bị gãy xương 

quai xanh (xương bả vai) 
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Bước 2: Hô hấp nhân tạo 

Kiểm tra xem nạn nhân còn có thể tự thở được không và thực hiện việc 

hô hấp nhân tạo để cứu sống nạn nhân nếu nạn nhân không thể tự thở được. 

Kỹ thuật kiểm tra xem nạn nhân có tự thở được không:  

 Nhìn: Quan sát má và 

bụng để kiểm tra xem nạn nhân 

còn thở hay không. 

 Cảm nhận:  Cảm nhận 

sử thở của nạn nhân bằng tay và 

mắt. 

 Thực hiện các công việc 

trên trong khoảng thời gian từ 5-

10 giây để chắc chắn rằng nạn 

nhân còn thở hay không.  

Nếu nạn nhân không thể tự 

thở được, hãy bắt đầu ngay việc 

hỗ trợ việc thở cho nạn nhân bằng cách làm thông đường thở cho nạn nhân 

(dùng ngón tay trỏ cuốn gạc móc đờm dãi, lấy hết ngoại vật ra ngoài), hô 

hấp nhân tạo (bịt mũi nạn nhân lại và thổi vào miệng nạn nhân), công việc 

này được thực hiện khoảng 30-40 lần/phút. Nếu không thấy lồng ngực nạn 

nhân phông lên khi thổi vào, phải kiểm tra lại tư thế của đầu và cằm, xem 

có đúng như trong hình và kiểm tra lại xem đường hô hấp có còn mắc kẹt 

thứ gì hay không.  

  

Hô hấp nhân tạo cho nạn nhân 

 

Kiểm tra nạn nhân có thở hay không 

 



AN TOÀN TRÊN BIỂN CHO NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG  

2016   FISHING AND LIVING PROGRAM - 25 

 

Ép tim ngoài lồng ngực 

Nội dung: Kiểm tra mạch còn đập hay không và ép tim ngoài lồng 

ngực để để giúp cho sự lưu thông máu giữa tim, phổi, não và các tổ chức 

khác của cơ thể, đồng thời kích thích để tim đập lại khi ngừng đập. 

Kiểm tra mạch đập trên cổ bằng cách đặt 2 ngón tay vào cạnh hầu nạn 

nhân như hình dưới: 

 

Kỹ thuật gây áp lực lên trên ngực: 

• Xác định vị 

trí cuối cùng của 

xương ức. 

• Đặt 02 ngón 

tay của bàn tay 

phải lên phần cuối 

cùng của xương ức 

và để kế tiếp bàn 

tay trái phía trên 

(như hình bên). 

Sau đó để tay phải 

chồng lên tay trái, các ngón tay đan với nhau. Trong quá trình ép tim, tay 

không nhấc rời khỏi vị trí. 

Đ
Ú

N
G

 

S
A

I 

Vị trí đặt tay đúng Vị trí đặt tay sai 
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• Dùng lực mạnh, ấn xuống ngực nạn nhân (liên tục từ 60-80 lần/phút) 

Thực hiện việc ép tim kết hợp với thổi ngạt (5 lần ép tim thì thổi ngạt 1 

lần) sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Kiên trì thực hiện cho đến khi tim đập trở 

lại. Sau 60 phút, nếu tim không đập trở lại, đồng tử giãn to thì dừng lại.  

b. Điều trị bị chảy máu 

Vòng tuần hoàn của máu trong cơ thể gồm: trái tim, mạch máu và máu. 

Trong cơ thể con người, dòng máu luôn chuyển động trong mạch máu giúp 

cung cấp dưỡng chất và Oxy cho tất cả các tế bào và loại bỏ những chất đã 

chuyển hoá, khí CO2. Vì vậy khi bị mất máu sẽ đe doạ đến sự sống của nạn 

nhân nếu không có biện pháp ngăn chặn ngay lập tức.  

Việc chảy máu có thể xảy ra bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. Tại động 

mạch - một mạch máu mang lượng lớn máu chứa Oxy từ trái tim đi nuôi 

dưỡng cơ thể. Nó cũng có thể tại tĩnh mạch - một mạch máu mang máu trở 

về lại trái tim hoặc tại các mao mạch - những mạch máu nhỏ nhất trên cơ 

thể con người. 

Việc chảy máu trong động mạch (dòng máu không ổn định, máu đỏ 

tươi) thường rất khó khăn trong việc cầm máu. Chảy máu tại động mạch 

yêu cầu phải được sơ cứu ngay lập tức. Việc chảy máu trong tĩnh mạch 

(dòng máu ổn định, máu màu đỏ sẫm) sẽ dễ dàng kiểm soát hơn chảy máu 

ở động mạch. Việc chảy máu ở các mao mạch thường chậm, nạn nhân có 

thể tự cầm máu. Đây là kiểu chảy máu thường gặp nhưng lại có nguy cơ bị 

nhiễm trùng cao nhất trong các kiểu chảy máu. 
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Sơ cứu cho nạn nhân bị chảy máu cần đáp ứng đủ: 

• Ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra ngoài 

• Tránh bị nhiễm trùng 

• Tránh bị sốc 

Chảy máu bên ngoài 

Cách thức: 

• Bước 1: Dùng vải, quần áo ép lên bề mặt vết thương. Nếu không có 

quần áo ở đó, có thể dùng tay. Quan trọng: Khi ép lên vết thương, nhớ giữ 

yên tại chỗ. Nếu các miếng vải trước bị đẫm máu, ép thêm các miếng vải 

khác lên trên. Càng hạn chế việc chảy máu ra ngoài sẽ dễ dàng ngăn máu 

chảy hơn! 

• Bước 2: Nếu việc chảy máu vẫn tiếp tục và bạn phán đoán rằng nạn 

nhân không bị gãy xương. Hãy nâng vết thương cao hơn tim của nạn nhân 

và tiếp tục thực hiện việc ép vết thương. 

• Nếu việc cầm máu tiếp tục không thể khống chế được, bước tiếp theo 

là dùng ngón tay ép trực tiếp lên một điểm của mạch máu. Đối với vết 

thương trên tay, ép trực tiếp lên điểm động mạch trên cánh tay hoặc cổ tay. 

Đối với những vết thương ở chân, ép trực tiếp lên vị trí động mạch tại háng. 

Tiếp tục thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên khi ép trực tiếp lên một điểm 

của mạch máu. 

• Bước cuối cùng để khống chế việc chảy máu là quấn xung quanh vết 

thương. Lưu ý sự khác biệt giữa việc quấn và việc ép vết thương. Ép vết 

thương có thể là dùng vải ép lên vết thương trong khi quấn vết thương bao 

gồm quấn xung quanh và dùng lùng lực để ép lên vết thương. Sau khi quấn 

quanh vết thương, một điều lưu ý là kiểm tra để chắc chắn rằng máu vẫn có 

thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Khi phải đối mặt với việc 
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phải cầm máu tại những động mạch chính, thì bạn không cần thiết phải để 

ý rằng sẽ sử dụng thiết bị vô trùng hay không! Sử dụng bất cứ thứ thì bạn 

có trong tay để có thể làm việc đó nhanh nhất. 

Chảy máu trong 

Dấu hiệu và triệu chứng của việc chảy máu trong: 

• Bầm, thâm tím dưới da, sưng lên, hoặc bị cứng ở trong bụng; 

• Phần ngực bị bầm hoặc có dấu hiệu xương đòn bị gãy; 

• Trong dịch nôn có máu; 

• Vết thương bên ngoài nhưng gây tổn hại vào trong ngực, bụng; 

• Chảy máu từ hậu môn hoặc âm đạo; 

• Bụng bị giựt giựt và nạn nhân cảm thấy khó thở; 

• Da lạnh và ẩm. 

Việc sơ cứu khi bị chảy máu trong thường bị giới hạn do yếu tố kỹ. Nếu 

phát hiện vết thương nên sử dụng túi lạnh để làm chậm quá trình chảy máu, 

giảm đau và giảm sưng. Bạn nên cẩn thận quan sát bệnh nhân và chuẩn bị 

cho việc đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất. Bạn cần chấn an bệnh 

nhân, hạn chế việc chảy máu trong, quan tâm để chống sốc, nới lỏng quần 

áo và đặt nạn nhân nằm nghiêng sao cho máu có thể chảy ra từ miệng. 

c. Điều trị bị bỏng 

Cần phân biệt được vết bỏng nhẹ hay nặng, bước đầu tiên là xác định 

mức độ ảnh hưởng đến các mô trên cơ thể. Phân loại mức độ thành 03 mức: 

bỏng loại 1, bỏng loại 2 và bỏng loại 3, việc phân loại như trên sẽ giúp bạn 

xác định phương pháp đúng để cấp cứu và chăm sóc cho nạn nhân. 
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Bỏng loại 1 

Mức bỏng ít nghiêm trọng nhất – là mức chỉ ảnh hưởng đến lớp bên 

ngoài của da, nhưng sẽ không bao gồm tất cả những biểu hiện sau: 

• Da luôn luôn bị đỏ 

• Da bị sưng lên 

• Cảm giác bị đau rát. 

Điều trị bỏng mức độ 1 như một vết bỏng nhẹ, trừ khi nó tác động lên 

trên tay, chân, mặt, háng, mông, hoặc trên một diện tích lớn trên cơ thể của 

nạn nhân, khi đó sẽ cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. 

Bỏng loại 2 

Khi lớp da thứ nhất đã bị bỏng, và tiếp tục bị bỏng đến lớp thứ hai của 

da (lớp hạ bì), vết thương như vậy được gọi là bỏng loại 2, những biểu hiện 

như sau: 

• Có nhiều mụn nước; 

• Da bị lột từng mảng đỏ; 

• Có nhiều vết bỏng nặng, sưng lên. 

Nếu bỏng loại 2 có đường kính nhỏ hơn 7,6 cm, điều trị như phương 

pháp trị bỏng nhẹ. Nếu diện tích bị bỏng lớn hơn hoặc vết bỏng trên tay, 

chân, mặt, mông, hoặc háng, điều trị như là vết bỏng nặng và cần đến y tế 

ngay lập tức. 

Đối với bỏng nhẹ, bao gồm bỏng loại 1 và bỏng loại 2 có đường kính 

vết bỏng nhỏ hơn 7,6cm, hãy thực hiện theo các bước sau: 

• Làm mát vết bỏng. Giữ phần diện tích vết bỏng được mát (không 

lạnh) bằng cách cho nước chảy nhẹ qua trong khoảng từ 10-15 phút hoặc 

đến khi cảm giác đau giảm dần. Ngoài ra có thể trườm mát hoặc nhúng vết 
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bỏng vào trong nước sạch. Làm lạnh vết bỏng là cách dẫn nhiệt ra khỏi da 

nhưng không nên để đá lạnh trên vết bỏng. 

• Bao bọc vết bỏng bằng băng gạc vô trùng. Không sử dụng vải 

cotton, hoặc bất cứ vật liệu khác có thể làm dính chặt vào vết thương. Bọc 

băng gạc vô trùng để tránh các tác động lên da bị bỏng. Băng gạc giữ thoáng 

khí, giảm chấn thương và bảo vệ lớp da bị bỏng. 

• Sử dụng thuốc giảm đau, sát trùng. Các loại thuốc bao gồm aspirin, 

ibuprofen, naproxen or acetaminophen. Lưu ý khi sử dụng thuốc aspirin cho 

trẻ em và tuổi vị thành niên. Mặc dù thuốc aspirin có thể dùng cho trẻ em 

lớn hơn 2 tuổi, nhưng trẻ em và tuổi vị thành niên đã mắc bệnh thuỷ đậu 

hoặc cúm thì không được sử dụng aspirin. Hãy nói cho bác sĩ nếu bạn có 

vấn đề cần trao đổi. 

Sau khi sơ cứu vết bỏng, cần lưu ý đến các dấu hiệu của vết thương bị 

nhiễm trùng (vết thương loét ra, tấy đỏ, sưng, chảy nước, nạn nhân bị sốt), 

nếu dấu hiệu có chiều hướng tăng lên cần đưa nạn nhân đến cơ sở ý tế gần 

nhất. Các vết bỏng sau khi hồi phục thường để lại sẹo với các vệt màu sẫm 

hơn trên da. Trong 1 năm đầu, không nên bôi kem chống nắng lên vết bỏng, 

vì sẽ làm cho da bị sẫm màu hơn. 

Lưu ý: 

• Không sử dụng đá lạnh. Đặt đá lạnh lên trên vết bỏng có thể làm 

cho cơ thể của nạn nhân trở nên bị lạnh và gây hại thêm cho vết thương. 

• Không sử dụng lòng trắng trứng, bơ, hoặc thuốc mỡ cho vết bỏng. 

Điều đó có thể gây nhiễm trùng vết thương. 

• Không lột các vỉ da. Việc làm này sẽ làm cho vết thương dễ bị tổn 

thương và nhiễm trùng. 
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Bỏng loại 3 

Phần lớn các vết bỏng nặng đều ảnh hưởng đến một vùng da lớn trên cơ 

thể và nó gây nguy hại vĩnh viễn đến các mô (mỡ, cơ bắp và ngay cả xương). 

Nạn nhân thường khi bị bỏng nặng thường rất khó thở. Đôi khi nạn nhân có 

thể hít phải Oxit carbon hoặc các chất độc khác và gây ra nên bỏng. 

Đối với bỏng nặng, Cho đến khi đơn vị khẩn cấp đến, hãy theo các bước 

sau: 

1. Không loại bỏ quần áo đã bị cháy. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng 

nạn nhân không bị ảnh hưởng bởi tác nhân gây bỏng (khói, khí độc hoặc 

các nguồn nhiệt khác). 

2. Không ngâm các vết bỏng trong nước lạnh. Làm như vậy có thể 

làm giảm nhiệt của cơ thể và gây giảm áp lực và lưu thông của máu. 

3. Kiểm tra xem nạn nhân còn thở hay không. Nếu nạn nhân không 

tự thở hoặc mạch không còn đập nữa hãy thực hiện việc sơ cứu như 

trên. 

4. Nếu có thể, nâng vết bỏng lên cao hơn so với tim. 

5. Quấn quanh khu vực bị bỏng. Sử dụng băng gạc lạnh, ẩm, vô 

trùng hoặc quần áo, khăn ẩm ẩm, sạch. 

Tiêm một mũi phòng uốn ván. Những vết bỏng thường dễ bị nhiễm 

trùng uốn ván. Bác sĩ sẽ khuyến cáo bạn nên tiêm một mũi phòng uốn sau 

mỗi 10 năm. Nếu mũi tiêm cuối cùng của bạn ngắn hơn 5 năm trước, bác sĩ 

có thể khuyến cáo bạn tiêm thêm một mũi phòng uốn ván tăng cường. 
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Mục tiêu của chúng tôi 

1. Thúc đẩy nghề cá bền vững thông qua nâng cao thực hành 

trách nhiệm nghề cá; 

2. Nâng cao điều kiện cuộc sống cho cộng đồng nghề cá. 

 

fishing-living.org 
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