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Độ
c lập - Tựdo - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

V/v hướng dẫ
n quy đị
nh đả
m bả
o an toàn
đối với lan can cầ
u thang, hành lang

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyệ
n, thịxã, thành phố;
- SởGiáo dục và Đà
o tạ
o;
- Ban QLDA chuyên ngành dân dụng và công nghiệ
p tỉ
nh.
Thực hiệ
n chỉđạ
o của UBND tỉ
nh tạ
i vă
n bả
n số 6666/UBND-VP ngày
11/7/2018, giao SởXây dựng hướng dẫ
n SởGiáo dục và Đà
o tạ
o, UBND các huyệ
n,
thịxã, thành phốvềquy đị
nh đả
m bả
o an toàn đối với lan can cầ
u thang, hành lang
theo quy đị
nh tạ
i các quy chuẩ
n xây dụng và tiêu chuẩ
n hiệ
n hành; SởXây dựng xin
hướng dẫ
n nhưsau:
1. Thiế
t kếlan can cầ
u thang, hành lang trong các trường học được quy đị
nh tạ
i
các quy chuẩ
n xây dựng, tiêu chuẩ
n Việ
t Nam sau đâ
y:
- Quy chuẩ
n xây dựng Việ
t Nam QCXDVN 05 : 2008/BXD Nhà ởvà công trình
công cộng - An toàn sinh mạ
ng và sức khỏe;
- Tiêu chuẩ
n quốc gia TCVN 4319 : 2012 Nhà và công trình công cộng Nguyên tắ
c cơbả
n đểthiế
t kế
;
- Tiêu chuẩ
n quốc gia TCVN 3907 : 2011 Trường mầ
m non - Yêu cầ
u thiế
t kế
;
- Tiêu chuẩ
n quốc gia TCVN 8793 : 2011 Trường Tiể
u học - Yêu cầ
u thiế
t kế
;
- Tiêu chuẩ
n quốc gia TCVN 8794 : 2011 Trường Trung học - Yêu cầ
u thiế
t kế
.
2. Quy đị
nh cụthểnhưsau:
a) Phả
i có lan can hoặ
c vậ
t chắ
n đủkhảnă
ng ngă
n người đi lạ
i không bịngã tạ
i
các sàn nề
n có độcao chênh nhau từ2 bậ
c thang (hoặ
c 380 mm nế
u không có bậ
c
thang) trởlên và ởcác vịtrí:
- Cầ
u thang, đường dốc, sàn, ban công, lô-gia, hành lang và mái có người đi lạ
i;
- Giế
ng trời, khu vực tầ
ng hầ
m hoặ
c các khu khu vực ngầ
m tương tựnối với
công trình có người đi lạ
i.
b) Tay vị
n cầ
u thang phả
i có ít nhấ
t một bên nế
u vếthang có chiề
u rộng dưới 01
m, có tay vị
n ởcảhai bên nế
u vếthang rộng hơn 01m (trong trường hợp một bên là
tường thì cho phép không có tay vị
n bên tường). Tay vị
n phả
i kéo dài phủhế
t hai bậ
c
thang cuối cùng.
c) Lan can cầ
u thang:
- Vếthang, chiế
u tới, chiế
u nghỉphả
i có lan can bả
o vệcác cạ
nh hở;
- Đối với công trình có trẻem dưới 5 tuổi hoặ
c học sinh tiể
u học sửdụng, lan

can cầ
n đả
m bả
o các yêu cầ
u sau:
+ Khe hởcủa lan can không đút lọt quảcầ
u đường kính 100 mm;
+ Không có cấ
u tạ
o đểtrẻem dễtrèo qua lan can (không được phép bốtrí các
thanh ngang đểtrẻtựa chân trèo qua lan can).
d) Chiề
u cao tối thiể
u của lan can quy đị
nh nhưsau:
- Lô-gia và sân thượng ởcác vịtrí cao từtầ
ng 9 trởlên: 1.400 mm.
- Vếthang, đường dốc: 900 mm.
- Các vịtrí khác: 1.100 mm.
- 530 mm trước ghếngồi ổn đị
nh: 800 mm.
đ) Những yêu cầ
u khác:
- Lan can phả
i làm bằ
ng vậ
t liệ
u kiên cố, vững chắ
c, có khảnă
ng chị
u được tác
động của lực ngang và được phả
i tính toán theo các tiêu chuẩ
n liên quan;
- Không làm lan can có mặ
t trên rộng đểtránh người ngồi hoặ
c nằ
m trên lan
can;
- Nế
u lan can bằ
ng kính thì phả
i tuân thủcác yêu cầ
u vềan toàn sửdụng kính,
quy đị
nh tạ
i Chương 4, QCXDVN 05:2008/BXD;
- Đối với lan can cầ
u thang trường mầ
m non: Bốtrí tay vị
n cho trẻcao từ500 –
600 mm tính từmặ
t bậ
c thang đế
n tay vị
n. Trường hợp làm cầ
u thang hởthì khe hở
không quá 100 mm;
- Đối với lan can trường trung học: Khoả
ng cách giữa các thanh đứng không lớn
hơn 150 mm. Không được phép làm các thanh phân chia ngang.
e) Ngoài các quy đị
nh vềan toàn tạ
i các quy chuẩ
n xây dựng, tiêu chuẩ
n Việ
t
Nam nêu trên, đối với các cửa sổtrong các lớp học mởtiế
p xúc trực tiế
p với không
gian bên ngoài công trình cầ
n phả
i có lưới sắ
t (hoặ
c inox) chắ
c chắ
n đểbả
o vệ
. Kích
thước khe hởcủa các ô trống lưới bả
o vệđối với trường mầ
m non, trường tiể
u học
phả
i đả
m bả
o không đút lọt quảcầ
u đường kính 100 mm; đối với trường trung học,
kích thước khe hở(một cạ
nh) không lớn hơn 150 mm.
SởXây dựng tổng hợp, hướng dẫ
n nhưtrên đểcác Quý Cơquan quan tâm chỉ
đạ
o các cơquan, đơn vịliên quan thực hiệ
n theo yêu cầ
u của UBND tỉ
nh tạ
i vă
n bả
n
số6666/UBND-VP ngày 11/7/2018. Trong quá trình thực hiệ
n, nế
u có những vướng
mắ
c, đềnghịcác các Quý Cơquan liên hệvới SởXây dựng đểđược giả
i đá
p./.
Nơi nhận:
- Nhưtrên;
- UBND tỉ
nh (b/c);
- Website SXD;
- Lưu: VT, QLXD1.
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