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Introduksyon 
Ang Hanbuk sa Kaligtasan at Kalusugan ng Empleyado ay 
ibinigay para sanayin ang mga empleyado sa Programa sa 
Pag-iwas sa Aksidente ng Distrito. Binuo ang programang 
ito para maitatag ang isang ligtas at malusog na kalikasan 
sa trabaho. Sinasaklaw ng mga elemento ng programang 
ito ang malawak na espektro ng mga lugar; lahat ay 
dinisenyo para iwasan ang mga aksidente at pinsala.  
 
Kapag kinuha nang paisa-isa, minimal lamang ang epekto 
ng mga elemento ng programa, at sa suporta ng mga 
empleyado sa lahat ng antas, maaari nitong bawasan ang 
dalas at tindi ng mga pinsalang may kinalaman sa trabaho 
ng mga empleyado ng distrito.  
 
Kinakailangan na bigyan mo ng oras na basahin ang 
impormasyong ito. Pagkatapos basahin itong hanbuk, 
hingin sa superbisor mo ang sagot sa mga katanungang 
mayroon ka.  
 
Mga Responsibilidad 
Employer ang responsable sa pagbibigay ng isang ligtas at 
malusog na lugar ng trabaho na malaya sa mga kilalang 
panganib:  
 
 Magtatag, mangasiwa, at magpatupad ng mga 

patakaran sa kaligtasan.  
 Ibigay ang kinakailangang pagsasanay sa kaligtasan 

sa lahat ng mga empleyado.  
 Siguruhing suot ang personal na kagamitan sa 

proteksyon (personal protective equipment, PPE) 
kapag idinidikta ng mga tungkulin.  

 Magsagawa ng imbestigasyon sa lahat ng mga 
aksidente, anuman ang kalubhaan. 

 
Ang empleyado ay kinakailangan na:  
 
 May alam at susunod sa lahat ng mga panuntunan at 

pamamaraan sa kaligtasan.  
 Kaagad na iulat ang lahat ng mga aksidente sa 

superbisor.  
 Tukuyin at iulat ang lahat ng mga posibleng 

panganib at maging aktibo sa paglikha ng isang ligtas 
at malusog na lugar ng trabaho.  

 Magkaroon ng personal na responsibilidad sa ligtas 
na pagtatrabaho at gumamit ng sentido komun 
habang ginagampanan ang trabaho.  

 
Walang anuman sa ginagawa natin ang sulit sa 
pagkapinsala! 
 
Patakaran sa Kaligtasan  
Nakatuon ang distritong ito sa pagbibigay 
ng ligtas at malusog na kalikasan sa 
trabaho para sa lahat ng mga 
nagtatrabaho sa distrito. Layunin naming bawasan ang 
dalas at tindi ng mga hindi sinasadyang pinsala sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa aming mga empleyado ng 
impormasyon sa kaligtasan at angkop na pagsasanay sa 
kaligtasan bilang proteksyon sa kapakanan ng empleyado. 

 

Mga Panuntunan sa Kaligtasan 
Itinatag ang mga panuntunan sa 
kaligtasan para bawasan ang 
dalas at tindi ng mga hindi 
sinasadyang pinsala.  
 
Maiiwasan ang lahat ng mga aksidente.  
Responsibilidad mong sundin ang lahat ng mga 
panuntunan sa kaligtasan na may kinalaman sa trabaho 
mo. 

 
 Pakitanong ang superbisor mo tungkol sa mga 

partikular na panuntunan sa kaligtasan na may 
kinalaman sa trabaho mo. 

 Lahat ng mga panuntunan sa kaligtasan ay tumutukoy 
sa mga empleyadong gumagamit ng sentido komun at 
may kamalayan sa mga panganib sa kalikasan ng 
kanilang trabaho. 

 Maaaring magresulta sa aksyong pandisiplina ang 
kabiguan sa pagsunod sa mga panuntunan sa 
kaligtasan. 

 
Pag-uulat at Imbestigasyon sa 
Aksidente 
Iulat sa superbisor mo ang lahat 
ng mga aksidente at 
pagmumuntik-muntikanan sa 
mapapanganib na kondisyon. Kung napinsala ka sa 
trabaho, kailangan mong sagutan ang online na form sa 
Ulat sa Aksidente/Insidente. Bisitahin ang ating website, 
www.pswct.org, para simulan ang elektronikong 
pagpapasa ng ulat sa aksidente/insidente mo. 
 
Kung napinsala ka sa trabaho at naghahanap ng medikal na 
atensyon ng doktor, mangyaring humingi ng impormasyon sa 
paghahabol ng kabayaran sa manggagawa mula sa superbisor 
sa site mo. Kakailanganin mong magpasa ng Ulat sa Aksidente 
ng Nag-Insure sa Sarili (Self-Insurer Accident Report, SIF-2). 
Bisitahin ang ating website, www.pswct.org, para simulan ang 
pagpapasa ng iyong SIF-2. 
  
Sa pangkalahatan, hindi mo kinakailangang iulat ang 
maliliit, nagkataong pinsala (sugat, pasa, at galos). Kung 
hindi malinaw sa’yo kung kailangang iulat ang isang 
aksidente, talakayin ito sa superbisor mo. 
 
Mga Pangangailangan sa Paunang 
Lunas 
Magbibigay ang distrito ng 
pagsasanay sa paunang lunas sa 
sapat na bilang ng mga empleyado. 
Ipinag-uutos ng batas na magbigay ang mga distrito ng 
kahit man lang isang tao kada site na may kakayanan sa 
CPR/Paunang Lunas. Mangyaring alamin sa superbisor ng 
site mo kung sino ang kwalipikadong tao sa lugar ninyo. 
 
Sinasabi sa mga patnubay sa pangkalahatang paunang 
lunas na available ang mga “Kit sa Paunang Lunas” para 
magamit ng empleyado. Mangyaring alamin sa superbisor 
ng site mo kung nasaan ang kit ninyo. 

Komite sa Kaligtasan 
Mayroong komite sa kaligtasan ang distrito na binubuo ng 
mga miyembrong hinirang ng pangasiwaan at inihalal ng 
mga empleyado.  

http://www.pswct.org/
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Pangunahing tungkulin ng komiteng ito na subaybayan ang 
pagiging epektibo ng Programa sa Pag-iwas sa Aksidente.  
 
Tinutupad nila ito sa pamamagitan ng: 
 
 Pagsusuri ng mga ulat sa inspeksyon mula sa ahensya 

sa labas. 
 Pagsusuri sa mga imbestigasyon sa aksidente para 

siguruhing naisasagawa ang mga aksyon sa 
pagwawasto. 

 Pag-iimbestiga sa anumang mga panganib na iniulat 
sa kanila ng mga empleyado. 

 Pagbibigay ng impormasyon sa kaligtasan at 
pagpapaskil ng mga tala sa pagpupulong sa kaligtasan 
sa lahat ng mga bulletin board sa kaligtasan ng 
distrito. 

 
Pagsasanay sa Kaligtasan at Kalusugan 
Ibibigay sa lahat ng mga empleyado ang nagpapatuloy na 
mga programa sa edukasyon sa kaligtasan at kalusugan sa 
pagsisikap na pataasin ang kamalayan sa mga sahi ng 
aksidente, mapabuti ang moral sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng pagmamalasakit ng pangasiwaan sa 
kaligtasan ng mga empleyado nito, at itaguyod ang 
pagtanggap ng mga tuntunin sa kaligtasan at kalusugan sa 
pamamagitan ng paghahain ng pag-iwas sa aksidente 
bilang isang positibo, kanais-nais, at mahalagang bahagi ng 
lahat ng mga aktibidad. 
 
Aksyong Pang-Emerhensya 
Bibigyan ang lahat ng mga 
empleyado ng pagsasanay sa mga 
aksyong pang-emerhensya sa 
orientasyon sa kaligtasan o 
paglipat sa bagong site ng mga 
empleyado. Ang mga plano sa aksyong peng-emerhensya 
na binuo sa bawat lokasyon ay gagamitin bilang gabay sa 
pagsasanay.  
 
Narito ang ilang mahahalagang puntong dapat tandaan: 
 
 Alamin ang ruta ng pagtakas mo sa panahon ng 

emerhensya (sunog, lindol, atbp.). Aralin ang mga 
pamamaraan sa paglikas sa emerhensya at lumahok sa 
mga pagsasanay sa sunog at paglikas sa emerhensya 

 Alamin ang lokasyon ng kagamitan sa emerhensya (fire 
extinguisher, mga kahon ng fire alarm, mga kit sa 
sakuna). 

 Maging maalam sa Plano sa Kahandaan sa Emerhensya 
(Emergency Preparedness Plan, EPP) ng distrito na 
tumutugon sa iba-ibang peligro at mga aksyong dapat 
gawin sa panahon ng emerhensya o sakuna. 

 Mangyaring alamin sa superbisor mo ang lokasyon 
kung saan nakapaskil ang ruta ng pagtakas sa 
emerhensya.  

 
Pag-uulat sa Panganib 
Ang panganib ay isang aksidenteng 
naghihintay na mangyari! Magbigay ng 
panahon na isipin ang tungkol sa mga 
panganib na nakakaharap mo sa 
trabaho araw-araw. Minsan hindi 
nagreresulta sa pinsala ang isang aksidente. Kadalasang 
tinatawag ang uri ng aksidenteng ito bilang “muntikan.” 
Dapat iulat kaagad ang “muntikan” sa superbisor mo. 

Iimbestigahan ng superbisor mo ang insidente at susuriin 
para sa mga aksyon sa pagwawasto.  
 
Responsibilidad mo ito! 
 
 Karapatan at responsibilidad ng empleyado na iulat 

ang anumang hindi ligtas na kilos, kondisyon, o 
pamamaraan na makakaharap nila. 

 Iulat ang lahat ng mga panganib sa superbisor mo sa 
sulat o sa email. 

 Kung maaari, iwawasto ang lahat ng mga panganib sa 
antas ng site. Maaaring mangailangan ng higit pang 
tulong ang ilang panganib mula sa departamento ng 
pagpapanatili para malutas.  

 Makukuha ang mga form sa pag-uulat ng panganib 
mula sa Bulletin Board sa Kaligtasan. 

           
Kagamitan sa Personal na Proteksyon 
Lahat ng mga empleyadong may 
posisyong kinakailangan ang paggamit 
ng kagamitan sa personal na proteksyon 
(personal protective equipment, PPE) ay 
bibigyan ng kanilang superbisor ng 
instruksyon sa paggamit ng PPE. Kabilang sa instruksyon 
ang: 
 
 Pangangailangan sa paggamit, pangangalaga, at 

pagpapanatili ng PPE. 
 Walang bayad ang pagbibigay ng PPE sa bawat 

empleyado na nangangailangan ng paggamit nito sa 
kanilang trabaho. 

 Maaaring magresulta sa aksyong pandisiplina ang 
pagsasagawa ng trabaho nang hindi gumagamit ng 
kinakailangang PPE. 

 
Bulletin Board sa Kaligtasan 
Ginagamit ang Bulletin Board sa 
Kaligtasan para ipahayag sa mga 
empleyado ang impormasyong 
kaugnay ng kaligtasan.  
Alamin ang lokasyon ng Bulletin 
Board sa Kaligtasan ninyo. 
Lalamanin ng Bulletin Board sa 
Kaligtasan ang: 

 
 Mga Pangalan ng Miyembro ng Komite sa Kaligtasan. 
 Mga Pangalan ng sertipikadong tauhan sa Paunang 

Lunas. 
 Mga numero ng telepono para sa emerhensya. 
 Mga tala sa pagpupulong ng Komite sa Kaligtasan. 
 Mga poster na kailangan sa WISHA/DOSH. 
 Mga form sa pag-uulat sa panganib. 

 
 Alamin kung saan nakalagay ang Bulletin Board sa 
Kaligtasan sa site ninyo. 
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MGA PROGRAMA SA KALIGTASAN NG DISTRITO 
 
 
Programa sa Komunikasyon sa Panganib   
Binuo ang Programa sa Komunikasyon 
sa Panganib para siguruhin na may alam 
ang mga empleyado sa mga kemikal na 
panganib na nauugnay sa mga 
produktong ginagamit sa mga lugar ng 
trabaho nila. Alinsunod ito sa bagong Pandaigdigang 
Pinagtugmang Sistema (Globally Harmonized System, GHS) 
ang pangangailangan sa paglalagay ng pangalan para 
siguruhing naaalinsunod at malinaw na nakikilala ang mga 
kemikal. 
 
Kinikilala ito bilang pamantayan sa “Karapatan ng mga 
Manggagawa sa Pag-unawa” sa mga kemikal sa lugar ng 
trabaho. Sinasabi ng pamantayang ito na: 
 
 Magkakaroon ng akses sa impormasyon sa SDS 

(Safety Data Sheet o Data Sheet sa Kaligtasan) para sa 
lahat ng mga kemikal na ginagamit sa lugar ng 
trabaho. 

 Sasanayin ang mga empleyado sa wastong paggamit 
ng kagamitan sa pansariling proteksyon (PPE) na may 
kaugnayan sa mga kemikal na ginagamit nila. 

 Ipapamahagi nang libre ang kinakailangang PPE. 
 
Paki Tandaan: Hindi pinapayuhan ang mga empleyado na 
magdala ng mga kemikal pantahanan sa trabaho. 
Mangyaring suriin muna sa superbisor bago gumamit ng 
anumang produktong panglinis sa trabaho. 
 
Programa sa Kaligtasan sa Laboratoryo ng Agham    
Ang saklaw ng programang ito ay para 
siguruhing ang mga empleyado na 
nagtatrabaho gamit ang mapapanganib 
na kemikal sa mga laboratoryo ay may 
alam sa mga panganib, alam ang 
wastong pamamaraan sa pagsusuri sa panganib, at 
marunong protektahan ang kanilang sarili mula sa 
pagkalantad sa mga kemikal.  
 
Magtatalaga ang distrito ng isang Opisyal sa Kalinisan ng 
Kemikal (Chemical Hygiene Officer, CHO) para bumuo ng 
nakasulat na Plano sa Kalinisan ng Kemikal at magbigay ng 
taunang pagsasanay sa mga empleyado na nagtatrabaho 
gamit ang mga kemikal sa mga lab. 
 
Programa sa Lockout-Tagout 
Itinatatag ng programang ito ang 
mga kinakailangan sa lockout o 
tagout ng mga pinagkukunan ng 
enerhiya.  
 
Ginagamit ito para siguruhin na ang mga makina o 
kagamitan ay nakahiwalay sa lahat ng mga posibleng 
mapanganib na enerhiya, at naka-lockout o naka-tagout 
bago magsagawa ang mga empleyado ng anumang 
aktibidad sa pagkukumpuni o pagpapanatili kung saan ang 
hindi inaasahang pagtakbo, pag-sisimula, o paglalabas ng 
nakaimbak na enerhiya ay maaaring magdulot ng pinsala. 
 
Bibigyan ng partikular na pagsasanay ang mga apektadong 
empleyado sa mga pamamaraan ng pag-lockout o pag-

tagout sa panahon ng kanilang panimulang pagsasanay sa 
kaligtasan na isasagawa ng kanilang superbisor.  

  
Bawat bago o inilipat na empleyado, at iba pang mga 
empleyado, na ang operasyon ng trabaho ay sa o maaaring 
sa lugar, ay dapat na turuan tungkol sa pamamaraan ng 
pag-lockout o pag-tagout. 

 
Programa sa Pag-iingat sa Pandinig   
Itinatag ang programang ito para 
protektahan ang mga empleyado 
mula sa posibleng pagkawala ng 
pandinig dahil sa pagkalantad sa 
mataas na antas ng ingay sa trabaho.  
 
Tinutukoy ng distrito ang lahat ng mga lugar na 
lumalampas sa mga hinirang na antas ng ingay, at 
ginagawa ang mga pamamaraan sa pag-iwas para 
mabawasan ang ganoong pagkalantad batay sa mga antas 
ng ingay. 

 
Programa sa Pagkalantad sa Init sa 
Labas (Nakapipinsalang Init) 
Lahat ng mga empleyadong may 
posisyon kung saan kinakailangan 
silang magtrabaho sa labas sa mainit 
na panahon ay maaaring magresulta 
sa malubhang sakit o maging 
kamatayan. Ang mga manggagawa na nakalantad sa 
matinding init ay maaaring makaranas ng mga sintomas ng 
mga sakit na may kaugnayan sa init (heat-related illnesses, 
HRI), tulad ng pamumulikat, pamamantal, pagkapagod, 
pagkahimatay, atake, at iba pang sintomas. 
 
Nakaugnay din ang sakit na may kaugnayan sa init sa mga 
pinsalang mula sa pagkahulog, mga aksidente sa 
pagpapagana ng kagamitan, at iba pang mga insidente sa 
trabaho. Ang panuntunan sa Pagkalantad sa Init sa Labas 
ay naaangkop mula Mayo 1 hanggang Setyembre 30, kada 
taon, kapag ang mga empleyado ay nakalantad sa init sa 
labas sa o higit pa sa makakayanang antas ng temperatura. 
Hinihikayat ang mga empleyado sa madalas na 
pagkonsumo ng tubig o iba pang katanggap-tanggap na 
inumin para masiguro ang hydration at maunawaan ang 
mga palatandaan at sintomas ng sakit na may kaugnayan 
sa init, paano nito naaapektuhan ang kalusugan, at paano 
ito maiiwasan. 
 
 
Programa sa Respirator  
Itinatatag ng programang ito ang 
pangangailangan sa wastong paggamit 
ng mga respirator, uri ng pansala, 
pagsusukat at pagsasanay sa mga 
empleyado na maaaring nalantad sa mga lason sa hangin 
sa panahon ng pagsasagawa ng kanilang trabaho.  
 
Makakatanggap ang mga apektadong empleyado ng 
pagsusuring medikal at dalubhasang pagsasanay bago ang 
pangangailangang magsuot ng respirator. 
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Programa sa Pamamahala sa Asbestos  
Ang mga asbestos sa mga paaralan ay 
kinokontrol ng Batas sa Pang-
emerhensyang Tugon sa Panganib ng 
Asbestos (Asbestos Hazard Emergency 
Response Act, AHERA).  
 
Ipinag-uutos ng AHERA na ang mga distrito ng paaralan ay 
dapat mayroong wastong akreditadong tagapamahala sa 
asbestos, nagsasagawa ng mga inspeksyon sa paaralan 
para sa mga materyal ng gusaling naglalaman ng asbestos, 
maghanda ng plano sa pamamahala, at magbigay ng mga 
notipikasyong kaugnay ng asbestos sa mga magulang, 
guro, at organisasyon ng empleyado.  

 
Programa sa Proteksyon sa 
Pagkahulog 
Binuo ang programang ito para 
protektahan ang mga empleyado 
ng distrito na maaaring 
kailanganing magsagawa ng mga tungkulin o trabahong 
nasa apat na talampakan o higit pa ang taas kaysa sa 
mababang antas. Makakatanggap ang mga apektadong 
empleyado ng dalubhasang pagsasabay sa proteksyon sa 
pagkahulog.  
 
Maiiwasan ang mga pagkahulog sa pagsunod sa mga gabay 
na ito:   

 
 Laging gumamit ng handrail kapag gagamit ng 

hagdan.  
 Mag-ingat kapag maglalakad sa mga daanang 

mayroong yelo, niyebe, bato, langis, tubig, o iba pang 
hindi maganda o hindi matibay na materyal o 
kondisyon. 

 Agad na linisin ang mga nabuhos.  
 Iwasan ang mga panganib sa pagkahulog sa 

pamamagitan ng pagpapanatili sa mga hagdan, 
lakaran, pasilyo, at daanan na walang mga kahon, 
nakakalat na materyales, kable, at iba pang bagay. 

 Pumili ng sapatos para sa ginhawa at kaligtasan na 
katugma ng kapaligiran sa trabaho. 

 Huwag tumuntong o umakyat sa mesa, upuan, o iba 
pang hindi matatag na bagay. Gumamit ng hagdan! 

 
Programa sa Kulong na Espasyo 
Sa ilalim ng programang ito, lahat ng 
mga lokasyon na tumutugon sa 
kahulugan sa WISHA/DOSH ng kulong 
na espasyo ay natutukoy at nauuri 
batay sa anumang mapanganib na kondisyong maaari 
nilang ipakita.  
 
Ang isang kulong na espasyo ay isang espasyo na may 
sapat na laki para makapasok o mawasak ng empleyado 
ang pasukan, mayroong limitadong paraan ng pagpasok o 
paglabas, may hindi kanais-nais na natural na bentilasyon 
at hindi dinisenyo para sa tuloy-tuloy na pag-okupa ng 
empleyado.  
 
Kabilang, ngunit hindi limitado, sa mga halimbawa ng 
kulong na espasyo ay ang mga: tangke, lagusan, trintsera, 
kahadeyero, manhole sewer, at/o silo. 

 

Dapat tukuyin ng mga distrito ang lahat ng mga kulong na 
espasyo at magpanatili ng patakaran at pamamaraan sa 
pagpasok sa kulong na espasyo.  
 
Huwag pumasok sa kulong na espasyo o wasakin ang 
pasukan nito gamit ang anumang bahagi ng katawan mo 
kung hindi ka nagsanay at hindi lubos na tumutupad sa 
pamamaraan sa pagpasok sa kulong na espasyo.  

 
Plano sa Pagkontrol ng Pagkalantad sa mga Bloodborne 
Pathogen 
Ibinibigay ng programang ito ang mga 
kinakailangan para protektahan ang mga 
empleyado mula sa pagkalantad sa dugo 
o iba pang posibleng nakahahawang 
materyal (other potentially infectious 
materials, OPIM) na maaaring nagdadala ng mga 
bloodborne pathogen.  
 
Halimbawa ng mga bloodborne pathogen ay ang human 
immunodeficiency virus (HIV) at hepatitis B virus (HBV). 
Makakatanggap ng higit pang pagsasanay ang mga 
empleyadong nalalantad sa dugo o iba pang posibleng 
nakahahawang materyal dahil sa trabaho.  
 

MGA GABAY SA KALIGTASAN SA LUGAR NG TRABAHO 

Ligtas na Pagbubuhat  
Karamihan ng mga pinsala sa likod ay dulot ng maling 
pagbubuhat. Protektahan ang likod mo sa pamamagitan 
ng pagsasagawa ng mga wastong paraan sa pagbubuhat at 
pagdadala. Tandaan: Mas madaling umiwas sa pinsala sa 
likod kaysa sa makabawi mula rito!  
 
Paghandaan ang pagbubuhat - pag-isipan ang kargadang 
bubuhatin mo. Tanungin ang sarili:  

 
 Kaya ko bang buhatin ito nang mag-isa?  
 Kailangan ko ba ng mekanikal na tulong tulad ng 

kariton o dolly?  
 Masyado bang mahirap para sa isang tao na gawin 

ito?  
 Dapat ba akong humingi ng tulong sa katrabaho, o 

hatiin ang bigat sa mas maliliit na kargada? 
 
Kapag napagdesisyunan mong kaya mo ang bigat nang 
mag-isa, sundin ang mga sumusunod na hakbang: 

 
Ipasok ang balakang mo - Higpitan ang kalamnan ng iyong 
tiyan at ipasok ang iyong balakang. Awtomatikong 
sinusuportahan ng paghihigpit ng kalamnan sa tiyan ang 
mababang bahagi ng likod. 
 
Iliko ang mga tuhod mo - Laging iliko ang mga tuhod 
kapag magbubuhat ng kahit ano. Nakakatulong itong 
mapanatili ang balanse ng sentro at hinahayaan nito ang 
malalakas na kalamnan sa mga binti mo na gawin ang 
pagbubuhat habang pinoprotektahan ang likod mo. 
 
Yakapin ang kargada - Gawing pinakamalapit ang kargada 
sa katawan mo hangga’t maaari. Panatilihing tuwid ang 
likod kapag nagbubuhat Unti-unting ituwid ang mga binti 
mo tungo sa patayong posisyon para buhatin ang kargada. 

 



 6 

Kunin ang kargada - Siguruhing nakaturo papunta sa 
kargada ang iyong mga paa, tuhod, at katawan kapag 
magbubuhat.  
Ituwid ang posisyon at umikot gamit ang mga paa mo. 
Habang buhat ang kargada, palitan ang direksyon ng iyong 
mga paa hindi ang iyong katawan. Ang sabay na pag-ikot at 
pagbubuhat ay maaaring makasama sa gulugod mo. Kapag 
handa ka nang ibaba ang kargada, dapat nakaharap 
papunta sa kargada ang mga paa mo.  
 
Ibaba ang kargada - Kung maaari, maghanap ng lugar na 
hindi ang sahig sa pagbaba ng kargada, para mas madali 
itong makuha kung kinakailangan ulit itong ilipat. Iwasan 
ang pagbubuhat nang mas mataas pa sa balikat mo.  

Ergonomiko ng Opisina 
Walang pagtatanggi na 
habambuhay nang binago ng mga 
kompyuter ang lugar ng trabaho. 
Ginawa nilang mas madali ang pag-oorganisa at ang mga 
kumplikadong gawain para sa milyun-milyong 
manggagawa bawat araw.  
 
Kahit nakakatulong ang mga kompyuter, maaari ring 
magdulot ng mga ergonomikong peligro ang mga ito. 
Maaaring mangyari ang Pinsala sa Paulit-ulit na 
Pagkapuwersa (Repetitive Strain Injury, RSI) mula sa paulit-
ulit na paggalaw ng mga kamay at braso. Maaari ring 
magdulot ng pagkapuwersa sa likod, leeg, at mata ang 
maling tindig at pagpoposisyon.  
 
Madalas na nangyayari ang mga ganitong pinsala sa lugar 
ng trabaho. Madalas akala nating nagmumula sa 
masyadong pisikal na mga aktibidad ang mga pinsala sa 
trabaho, ngunit ang totoo maaaring humantong sa pinsala 
kahit na ang pinakakaraniwang gawain sa opisina. Maaari 
kang iligtas ng pagsasagawa ng ilang pag-iingat mula sa 
kirot at pagdurusa. Narito ang ilang simpleng gabay para 
makatulong na maiwasan ang RSI sa lugar ng trabaho 
 
Upuan  
 
 Ayusin ang taas ng upuan mo para hayaan ang 

suporta sa paa mo gamit ang footrest, o kung angkop 
sa taas ng istasyon ng trabaho mo, ilagay nang lapat 
sa sahig ang mga paa mo. 

 Siguruhing ang anggulo sa pagitan ng katawan at mga 
binti mo ay higit sa 90°.  

 Maglagay ng 2-4 pulgada ng espasyo sa pagitan ng 
harap ng upuan at likod ng tuhod mo. 

 I-relax ang mga balikat mo.  
 Suportahan ang mga bisig mo habang pinapanatiling 

nasa neutral na posisuon ang mga siko at pulso, kung 
saan kapantay o mas mababa sa taas ng siko ang 
pulso mo. 

 Ilagay ang backrest nang medyo tuwid, o bahagyang 
nakahilig kung mayroon kang suporta sa ulo.  

 Ayusin ang backrest para mabigyan ka nang buong 
suporta sa lumbar curve mo. 

 
Keyboard  
 
 Ayusin ang keyboard para mapanatiling nasa tuwid na 

linya ang mga braso, pulso, at kamay mo. Dapat mas 
mababa nang kaunti kaysa sa siko ang mga kamay mo.  

 Ilagay ang mouse at keyboard sa magkaparehong taas 
at na malapit ang mouse mula sa keyboard.  

 Maglagay ng sapat na lugar sa ibaba ng keyboard para 
makagalaw ang mga tuhod at binti mo (kahit mga 1-2 
pulgada).  

 
Monitor  
 
 Ilagay direkta sa harap ng keyboard (nakasentro sa 

“g/h” split ng keyboard) na ang screen ay nasa o mas 
mababa sa antas ng paningin (kahit 24” mula sa 
mata).  

 Ayusin ang anggulo ng screen para maalis ang 
matinding liwanag.  

 Gumamit ng lalagyan ng dokumento para mailagay 
ang dokumento nang malapit sa monitor hangga’t 
maaari, mas mabuti kung parehong taas at distansya 
ng paningin tulad ng sa monitor mo.  

 Ilawan nang maayos ang mga dokumento mo gamit 
ang direktang pailaw sa gawain.  

 Para mabawasan ang sakit sa mata, pana-panahong 
iiwas ang mata sa monitor at ipokus sa malalayong 
bagay.  

 
 
 
 
 

 

 

Pagkadulas, Pagkapatid at Pagbagsak 
Ang mga pagkadulas, pagkapatid at 
pagbagsak ay naging pangunahing 
sanhi ng pinsala sa mga programa sa 
insurance ng mga kabayaran sa 
manggagawa sa mga nagdaang taon.  
 
Sa tipikal na taon ng pamamalakad nasa tinatayang 25% 
ng lahat ng mga iniulat na pinsala ay maaaring iugnay sa 
iba-ibang uri ng pagkadulas, pagkapatid, at pagbagsak. 
Inaasahan namin na sa pamamagitan ng pagsusuri sa 
sumusunod na mahahalagang gabay sa kaligtasan, 
magiging mas handa ang mga empleyado ng paaralan na 
kilalanin, suriin, at kontrolin ang mga panganib na ito. 
 
Para maiwasan ang mga pagkadulas, pagkapatid, at 
pagbagsak, sundin ang mga pangkalahatang gabay na ito: 

 
 Kamalayan sa Kapaligiran – Bigyang-pansin ang 

nilalakaran mo. 
 Huwag kang magmadali – Mas malamang kang 

magsho-shortcut at maging hindi maingat kapag 
nagmamadali. 

 Gamitin ang mga handrail – Partikular sa mga hagdan 
at rampa. 

 Magsuot ng mga wastong kasuotan sa paa – 
Pinakamahusay ang mga sapatos na hindi madulas, 
flat, goma ang ilalim, at may disenyong malawak ang 
pantapak. 
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Maraming panganib sa pagbagsak ang nangyayari sa mga 
basa o nagyeyelong kalatagan. Makikita ang mga lugar na 
ito sa mga banyo, paligid ng water fountain, at mga 
cafeteria. 

 
 Huwag magmadali – Lumakad nang mabagal at 

maingat. 
 Iwasan ang mga lugar na basa o nagyeyelo – Gamitin 

ang mas ligtas na ruta papunta sa patutunguhan mo. 
 Sa panahon ng malamig o maulan na klima, mas 

lalong maging maingat sa paglalakad sa mga lugar 
kung saan pwedeng maipon ang yelo. 

 
Dagdag pa sa basa, nagyeyelo, at madudulas na kalatagan, 
nakaranas din ang mga empleyado ng distrito ng paaralan 
ng mga panganib sa pagkapatid sa mga sumusunod na 
kalagayan: 
 
 Mga kahon ng kagamitan sa opisina – Panatilihing 

walang mga kahon at imbakan ng gamit sa daanan. 
 Elektrikal na kurdon – Dapat wastong naaayos ang 

mga kurdon ng kompyuter at kasangkapan para 
maiwasan ang mga panganib sa pagkapatid. 

 Mga sapin at karpet – Siguraduhing maayos ang mga 
sapin at karpet at hindi nakarolyo sa gilid. 

 Mga drawer sa mesa at filing cabinet – Panatilihing 
nakasara ang mga drawer sa mesa at cabinet kapag 
hindi ginagamit. 

 Mga humps at bumper stop sa paradahan – Dapat 
pinturahan ang mga humps at bumper stop para 
madaling makita. Mahirap pa ring makita ang mga ito 
kapag madilim. 

 Mga butas at hindi pantay na bangketa – Iulat ang 
mga butas at hindi pantay na kalatagan sa 
maintenance para maayos nila. 

 
Magbigay ng panahon para masuri ang lugar ng trabaho 
mo para sa anumang panganib sa pagbagsak na maaari 
mong kaharapin. 

Kaligtasan sa Hagdan 
Madalas na nakakaligtaan ang aral sa 
kaligtasan sa hagdan. Mahigit 500,000 
tao kada taon ang napipinsala sa 
pagkahulog na may kaugnayan sa mga 
hagdan. Karamihan sa mga insidenteng ito ay nangyayari 
dahil nilalabag ng mga biktima ang mga batayang 
panuntunan ng kaligtasan sa hagdan.   
 
Ginagamit ang mga portable na hagdan sa mga site ng 
ating distrito ng paaralan sa malawak na uri ng kalagayan: 
pagpapanatili, akademiko, at administratibo. Maaaring 
magdulot ng malulubhang pinsala mula sa pagbagsak, o sa 
ilang kaso, kamatayan ang maling paggamit ng mga 
portable na hagdan.   
 
Layunin naming magbigay ng impormasyon sa kaligtasan 
sa mga miyembro ng ating distrito ng paaralan para 
mabawasan ang posibilidad sa pinsala.  
 
 
 
 
 
 

Pakisunod ang mga gabay sa kaligtasan sa hagdan na ito. 
 
 Gumamit ng hagdan na may wastong haba para 

maabot ang taas na kailangan mo. Hindi hagdan ang 
mga upuan, kahon, at mesa at hindi ligtas na 
sumampa sa mga ito. 

 Siguruhing pinili mo ang tamang hagdan na susuporta 
sa bigat ng trabahong gagawin mo. 

 Siyasatin ang hagdan BAGO mo ito gamitin. Suriin ang 
mga baitang, spreader, at gilid bago gamitin. Huwag 
kailanman gagamit ng sirang hagdan.  

 Ilagay ang paa ng hagdan sa matatag at pantay na 
lupa. Dapat nasa 1 talampakan ang layo ng ibaba ng 
hagdan mula sa pader sa kada 4 na talampakan ng 
itataas ng hagdan. Ang taas at babang bahagi ng 
karugtong na hagdan ay dapat na magkapatong para 
magkaroon ng katatagan. 

 Humarap sa hagdan at hawakan nang DALAWANG 
kamay habang umaakyat. Manatili sa gitna ng 
hagdan. 

 Huwag kikiling sa isang panig ng hagdan. Hindi dapat 
mas malayo ang sinturon mo kaysa sa gilid ng hagdan. 
Dapat bitbitin ang mga kagamitan sa pamamagitan ng 
sinturon para sa kagamitan at ibaba gamit ang tali.  

 Sa mga solo o karugtong na hagdan, huwag 
kailanman sasampa sa ibabaw ng ikatlong baitang 
mula sa itaas at huwag aakyat nang mas mataas kung 
saan naaabot ng hagdan ang pader o suportang 
patayo. 

 
Pagpapasa ng Paghahabol sa Kabayaran sa 
Manggagawa - Online 
 
Napinsala ako sa trabaho at 
kailangan kong magpatingin sa 
doktor. Anong sunod kong gagawin? 

 
Ipaalam sa superbisor mo ang tungkol sa iyong 
pinsala. Bisitahin ang aming website, www.pswct.org, 
para simulan ang pagpapasa ng paghahabol mo sa 
bayad-pinsala (SIF-2). Ang online na form sa pagkuha 
ay dapat lamang sagutan kapag nangangailangan ang 
pinsala mo ng medikal na atensyon.  
 
Sa oras na masagutan ang online form, 
makakatanggap ng kopya ang tagapangasiwa ng 
distrito sa paghahabol. Kapag nasagutan na ang 
online form, bibigyan ka ng mga papeles na dadalhin 
mo sa doktor. May makikipag-ugnayan sa iyo na 
Tagapamahala ng Paghahabol mula sa Trust ng 
Kabayaran sa mga Manggagawa ng Puget Sound para 
talakayin ang pagkuha mo. 
 
Para sa mga karagdagang tanong pakitawagan ang 
Trust ng Kabayaran sa mga Manggagawa ng Puget 
Sound sa  
(425) 917-7667.

http://www.pswct.org/


 

Impormasyon sa Pagpapasa ng Kabayaran sa mga Manggagawa 
 

KAPAG NANGYARI ANG PINSALA O SAKIT SA LUGAR NG TRABAHO 
 

        Ang Distritong ito  ay nakapailalim sa mga batas sa industriyal na insurace ng 
Estado ng Washington at inaprubahan ng estado na saklawin ang mga benepisyo sa kabayaran ng mga 
manggagawa nito. Kailangang ibigay ng mga employer na nag-insure ng sarili ang lahat ng mga 
benepisyong ipinag-uutos ng batas. Kinokontrol ng Kagawaran sa Paggawa at mga Industriya ang 
pagsunod ng employer mo gamit ang mga batas na ito. Kung ikay ay napinsala sa trabaho o nagkaroon 
ng sakit dahil sa trabaho, may karapatan ka sa mga benepisyo ng industriyal na insurance. 
Pangangasiwaan ang paghahabol mo at babayaran ng employer ang mga benepisyo mo. 

 

SA KASO NG PINSALA O SAKIT 
 

IULAT ANG PINSALA O SAKIT MO sa superbisor mo (nakalista sa ibaba). 
 

Bibigyan ka ng employer mo ng “Ulat sa Aksidente ng Naka-insure ang Sarili” (SIF-2). Kailangan 
mong sagutan ang form na ito sa iyong employer kung kailangan mo ng medikal na paggagamot. 

 

MAGPAGAMOT KA. Mayroon kang karapatan na magpunta sa napili mong doktor. 
 

Sagutan ang form na “Paunang Ulat ng Doktor” sa opisina ng doktor mo. Hingin sa doktor mo na 
ipadala ito sa address ng pangasiwaan sa paghahabol ng employer na nakalista sa ibaba. Susuriin 
ng tagapangasiwa ng mga paghahabol ang paghahabol mo sa mga benepisyo. Babayaran ng 
employer mo ang lahat ng mga bayaring medikal na naging resulta ng pinapayagang pinsala sa 
trabaho o sakit dahil sa trabaho. Maaari kang maging kwalipikado sa pagpapalit ng sahod o iba 
pang benepisyo. Ipaliliwanag ng employer mo ito sa’yo. 

 

MAHALAGA 
 

Hindi ka maaaring tanggalan ng karapatan ng employer mo na magpasa ng paghahabol, at hindi ka 
maaaring parusahan o diskriminahin ng employer mo dahil sa pagpapasa mo ng paghahabol. Bawat 
manggagawa ay may karapatan sa mga kabayaran ng mga benepisyo sa manggagawa para sa anumang 
pinsala o sakit, na naging resulta ng kanyang pagtatrabaho. 
 

Anumang hindi totoong paghahabol ng manggagawa ay maaaring isakdal sa pinakamataas na 
saklaw ng batas. 

 

Kung mayroon kang anumang katanungan o alalahanin, makipag-uganayan sa kinatawan ng employer mo 
sa address o numero ng telepono ng pangasiwaan sa paghahabol na nasa ibaba, o tawagan ang Kagawaran 
sa Paggawa at mga Industriya, Seksyon ng Pag-Insure ng Sarili (360) 902-6901. 
 

KAILANGAN SAGUTAN NG EMPLOYER ANG SUMUSUNOD: 

Iulat ang pinsala mo sa:  Address ng pangasiwaan sa paghahabol: 
 

Superbisor o Tagapamahala sa Site Mo Puget Sound Workers’ Compensation Trust 
       800 Oakesdale Ave SW 
       Renton WA 98057-5221 
       (425) 917-7667 
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