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Nhiệm vụ quan trọng nhất của sĩ quan trực ca trên tàu (OOW) là hàng hải an toàn và hiệu quả. Trong chuyến 
đi, tàu phải đi qua các điều kiện thời tiết và thủy triều khác nhau. 
Nhiệm vụ của SQHH là phải lên kế hoạch trước và hiểu rõ về tuyến 
hành trình của tàu để chuẩn bị cho chuyến đi.  

Hành trình trong tầm nhìn xa hạn chế do sương mù, mưa giông 
hoặc bụi mù là công việc có nhiều nguy hiểm. Khi sĩ quan trực ca 
nhận được thông tin về điều kiện thời tiết sắp xảy ra như vậy, thì 
phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm 
bảo rằng tàu đi qua khu vực tầm nhìn xa hạn chế không bị đâm va 
hoặc mắc cạn. 

Dưới đây là 10 lưu ý quan trọng cho SQHH để tàu hành trình an 
toàn qua khu vực tầm nhìn xa hạn chế. 

 

1. Biết rõ về con tàu của bạn 

SQHH có năng lực phải biết rõ từng chi tiết của con tàu để ngăn 
ngừa tai nạn. Sĩ quan phải biết được các thông số và đặc điểm của 
tàu để vận hành tàu trong những hoàn cảnh khác nhau. Khi hành 
trình trong khu vực tầm nhìn xa hạn chế, sỹ quan trực ca (OOW) có 
thể sử dụng máy chính với vòng quay tương ứng để dừng tàu ở 
khoảng cách an toàn trong tình huống khẩn cấp. 

 

 

2. Thông báo cho Thuyền trưởng 

 

Khi tàu đi vào khu vực tầm nhìn xa hạn chế, Thuyền trưởng phải có 
mặt trên buồng lái. Sỹ quan trực ca (OOW phải gọi hoặc thông báo 
cho Thuyền trưởng về tình trạng của tàu. OOW cũng phải thông báo 
cho buồng máy và yêu cầu sỹ quan máy trực ca có mặt ở buồng máy 
trong trường hợp buồng máy đang ở chế độ không người trực ca 
“unmanned” mode. 

 

 

 

 

 

 



3. Bố trí nhân lực đầy đủ 

  

Điều quan trọng là phải có đủ nhân lực trên buồng lái để theo dõi 
chặt chẽ hướng di chuyển của tàu. Thuyền viên tăng cường được 
chỉ định làm cảnh giới (lookout) tại các vị trí khác nhau trên tàu. 
Nếu trong khu vực có nhiều tàu thuyền, sĩ quan phải thông báo cho 
buồng máy thu xếp đủ nhân lực để máy có thể sẵn sàng điều động 
được ngay. 

 

 

4. Keep the Fog Horn Ready: Sẵn sàng còi sương mù 

 

 

Còi sương mù phải bảo đảm hoạt động phù hợp khi tàu vào khu vực 
hạn chế. Nếu còi hoạt động bằng gió, phải xả hơi nước trong đường 
ống trước khi mở gió cho còi. 

 

 

5. Giảm tốc độ 

 

 

Giảm tốc độ tàu tùy theo điều kiện tầm nhìn xa. Nếu tầm nhìn xa bị 
giảm đi, chuyển máy về vòng quay điều động (maneuvering RPM). 

Thông báo cho buồng máy để sẵn sàng điều động tàu khi có yêu cầu 
từ buồng lái. 

 

 

6. Đảm bảo các thiết bị hàng hải và các đèn  hoạt động thích hợp. 

 

 

Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hàng hải quan trọng và đèn hành 
trình hoạt động bình thường khi tầm nhìn xa hạn chế. Sỹ quan trực 
ca (OOW) phải đảm bảo rằng các hải đồ được kiểm tra thỏa mãn để 
tàu hành trình theo tuyến đã định và thực hiện theo dõi hiệu quả 
trên radar. 

 

 

 



7. Dừng tất cả các công việc khác 

 

Ngay cả khi có nhiều người thực thi nhiệm vụ trên buồng lái, nhưng 
không được làm các công việc khác khi tầm nhìn xa hạn chế. Đồng 
thời dừng tất cả các công việc khác trên boong và yêu cầu thuyền 
viên về phòng ở của mình. Việc này nhằm ngăn ngừa thương tích 
cho thuyền viên làm việc trên boong trong trường hợp tàu bị đâm 
va hoặc mắc cạn. 

 

 

8. Mở/đóng cửa buồng lái 

 

 

Đảm bảo rằng cửa buồng lái luôn mở và không có chướng ngại vật 
để ra cánh gà buồng lái dễ dàng (Không đóng cửa ra cánh gà buồng 
lái). Trường hợp có bụi mù hoặc bão cát, đóng tất cả các cửa buồng 
lái. 

 

 

9. Đóng thông gió trong bão cát 

Nếu tàu đi qua khu vực có bão cát, phải đóng các quạt thông gió và các cửa phòng ở / buồng máy  để tránh 
cát bụi bay vào buồng lái, phòng ở và buồng máy. 

 

10. Tuân thủ các quy trình an toàn 

 

 

Tuân thủ các quy trình quan trọng khi tầm nhìn xa hạn chế như đề 
cập trong Điều 19 của Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên 
biển (COLREG Rule -19). Đồng thời trực kênh 16 VHF và đảm bảo 
rằng tất cả các thông số quan trọng của tàu như vĩ độ và kinh độ, 
thời gian, tốc độ, v.v. phải được ghi vào sổ nhật ký. 

 

 

(Nguồn: The Marine Insight) 


