
 

Ang iyong amo (employer) ay dapat na gumawa ng mga hakbang upang ikaw ay panatilihing ligtas kung 

mayroong kumpirmadong pagsiklab ng COVID-19 sa iyong lugar ng trabaho, kabilang ang mga sumusunod: 

MGA PROTEKSYON NG TRABAHADOR 

SA PANAHON NG PAGSIKLAB NG COVID-19 SA LUGAR NG TRABAHO 

Kung mayroon kang mga pagkabahala sa kalusugan tungkol sa pagsiklab sa lugar ng trabaho 

• Makipag-usap sa iyong tagapamahala o sa kinatawan ng kaligtasan. 
• Makipag-usap sa kinatawan ng inyong unyon.  
• Maghain ng reklamo sa Cal/OSHA sa pamamagitan ng pagtawag sa 833-579-0927 0 (213) 576-7451.   
• Maghain ng reklamo ng hindi makikilala sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng LA County sa pamamagitan ng  

                                pagtawag sa 888-700-7995. 

Plano sa Pagpigil 

Ang iyong amo ay dapat na may nakalagay na nakasulat na Programa sa Pagpigil ng COVID-19 na tumutukoy, sumusuri, at nagtatama ng mga panganib 
sa COVID-19 sa iyong lugar ng trabaho at nagbibigay ng pagsasanay sa mga trabahador sa plano sa pagpigil na ito. Maaari itong mag-isa o bahagi ng 
Programa ng amo sa Pagpigil sa Pinsala at Sakit. 

Pagpasok sa Lugar ng Trabaho 

Hindi dapat payagan ng mga amo ang mga manggagawang may COVID-19 na pumasok sa lugar ng trabaho hanggang sa matugunan nila ang mga 
kinakailangan sa pagbabalik-trabaho.1 

Ang mga malalapit na nakasalamuha na hindi nasuring negatibo 3-5 araw pagkatapos ng pagkakalantad sa lugar ng trabaho ay hindi dapat pumasok sa 
lugar ng trabaho hanggang sa matugunan nila ang mga kinakailangan sa pagbabalik-trabaho.1 

Mga Pag-aabiso 

Kung ang mga amo ay may alam na hindi bababa sa 3 trabahador na nauugnay sa mayroong COVID-19 sa loob ng panahon na 14 na araw, dapat na 
iulat ito ng iyong amo sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan sa loob ng 24 oras. 

Ang mga amo (employers) ay dapat na malinaw na ipakita ang nakasulat na abiso sa potensyal na pagkakalantad sa lugar ng trabaho o  magbigay ng 

nakasulata na abiso sa lahat ng empleyado at iba pang mga trabahador na nasa parehong lugar ng trabaho kung saan ang may kaso ay nakakahawa.
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Mga Maskara 

Ang ahat ng nalantad na empleyado ay dapat magsuot ng maskara kapag nagtatrabaho sa panloob na lugar, sa isang pinagsasaluhang sasakyan, o 
kapag nasa labas kung hindi nila mapanatili ang 6 na piye ng espasyo mula sa iba.2 

Ang mga empleyadong bumalik sa trabaho pagkatapos ng impeksyon sa COVID-19 ay dapat magsuot ng maskara sa paligid ng iba sa kabuuan ng 10 
araw. 

Kapag ang mga empleyado ay kinakailangang magsuot ng mga maskara sa trabaho, ang mga amo ay dapat magbigay ng mga ito nang libre, tiyaking sila 
ay isinusuot, at palitan ang mga ito kung kinakailangan. 

Kahit na hindi iniaatas ang mga maskara, kung nagtatrabaho ka sa panloob na lugar o sa mga sasakyan kasama ng iba at gustong magsuot ng 
respireytor, dapat magbigay ang iyong amo ng mga libreng respireytor kung hihilingin mo ang mga ito. Dapat tiyakin ng iyong amo na ang mga ito ay 
nasa tamang sukat at sanayin ka sa pagsusuot ng mga ito nang tama, kabilang ang kung paano gumawa ng pagsusuri ng pagiging selyado. 

Pagsusuri (Testing)  

Ang mga amo ay dapat na mag-alok ng pagsusuri sa lahat ng potensyal na nalantad na trabahador nang walang karagdagang gastos ng hindi bababa sa 
isang beses sa isang linggo. Ito ay hindi lumalapat sa mga empleyado na walang mga sintomas na naging positibo sa pagsusuri ng COVID-19 sa nakalipas 
na 30 araw. 

Dapat ding mag-alok ang mga amo ng pagsusuri nang walang bayad at sa panahon ng bayad na oras kapag ang pagsusuri ay sumusunod sa Pagbubukod 
at Pagkukulong na Gabay3 ng CDPH upang mapanatiling nagtatrabaho ang mga emplado o maibalik sila sa lugar ng trabaho nang mas maaga.  

Dapat na bayaran ng mga amo ang mga trabahador para sa kanilang oras upang makapagpasuri, kahit na ang pagsusuri ay hindi nagaganap sa lugar ng 
trabaho at labas ng regular na mga oras ng trabaho ng mga trabahador 

Bayad na Bakasyon Dahil sa Pagkakasakit 

Ang mga amo ay dapat magbigay sa mga empleyado ng impormasyon tungkol sa mga opsyon sa bayad na bakasyon dahil sa pagkakasakit na maaaring 
sila ay karapat-dapat sa ilalim ng pederal, estado, o lokal na mga batas, mga patakaran sa pagbabakasyon ng amo, o anumang bakasyon na 
ginagarantiyahan ng kontrata. Karamihan sa mga manggagawa sa California ay nakakakuha ng hindi bababa sa tatlong araw ng bakasyon dahil sa 
pagkakasakit bawat taon. 

Bentilasyon  

Ang mga amo ay dapat na magrepaso ng patnubay ng Cal/OSHA4 tungkol sa bentilasyon at dapat bumuo, magpatupad, at magpanatili ng mga 
epektibong paraan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapabuti ng bentilasyon. 
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1. Tingnan ang pamantayan sa pagbabalik-trabaho Talahanayan 1 ng Pampublikong Kalusugan  ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf 
2. Akomodasyon ay dapat gawin para sa mga hindi maaaring magsuot ng mga panakip sa mukha dahil sa isang kondisyong medikal o pangkaisipang kalusugan o kapansanan, na may 

kapansanan sa pandinig o pakikipag-usap sa taong may kapansanan sa pandinig, o kapag ang empleyado ay gumagawa ng mga partikular na gawain na hindi maaaring gawin na 
may takip sa mukha. 

3. Tingnan ang Gabay sa Pagbubukod at Pagkukulong ng CDPH sa dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#iso 
4. Tingnan ang Pansamantalang Gabay para sa Bentilasyon, Pananala, at Kalidad ng Hangin sa Panloob na mga Kapaligiran sa cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration- and-Air-Quality-in- Indoor-Environments.aspx 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/OutbreakWorkerProtectionsFlyer.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx

