
SAMPOL NA TALA NG PANGANIB NG COVID-19  
SA LUGAR NG TRABAHO

ORAS AT PETSA LOKASYON PAGLALARAWAN SA PANGANIB AKSYON NG PAMUNUAN NASAKSIHAN NI

3:30 P.M.,
6-10-2020

Pintuan ng tindahan Pinapasok ang mga parokyano sa loob 
ng tindahan na walang suot na mask

Ipinagbigay-alam sa 
superbisor ng palapag, 

ngunit hindi niya kinausap 
ang parokyano na lumabas 

sa tindahan. Iniutos na 
asikasuhin ang bawat 

parokyano sa loob ng 30 
minuto. Walong beses 

nangyari ngayong araw.

Mark S., Juanita P.,
Devon L.

8 A.M.,
6-11-2020

Pahingahan ng 
empleyado sa silid A

Walang laman ang mga  
sanitizer sa kamay

Kinausap ang superbisor sa 
unahan

na magdala ng refill, at
sinabi niya na nailabas 
na lahat. Update noong 
6/25/20—wala paring

sanitizer sa kamay.

Devon C.

12:15 P.M., 
6-11-2020

Delivery sa pantalan B Sinabi ni Jennifer M.
na masama ang kanyang  

pakiramdam at nagpaalam  
na uuwi nang maaga. Sinabihan  

siya na tapusin ang kanyang shift

Hindi siya pinayagan  
ng pamunuan na umuwi 
habang nagpapakita siya  

ng mga sintomas.
Tinapos niya ang anim  
na oras na natitira sa  

kanyang shift.

Mark S., 
Juanita P.

PAUNAWA: Ang pagkuha ng mga larawan sa trabaho ay maaaring malagay sa panganib ang iyong trabaho. 
Kumuha lamang ng mga larawan na palagay ka na magagawa mo iyon nang ligtas, sigurado ka na ang iyong 
amo ay walang tuntunin na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga larawan sa lugar ng trabaho at matibay na 
sinusuportahan ng litrato ang iyong mga tala.



TALA NG PELIGRO NG COVID-19 SA LUGAR  
NG TRABAHO

ORAS AT PETSA LOKASYON PAGLALARAWAN SA PANGANIB AKSYON NG PAMUNUAN NASAKSIHAN NI

PAUNAWA: Ang pagkuha ng mga larawan sa trabaho ay maaaring malagay sa panganib ang iyong trabaho. 
Kumuha lamang ng mga larawan na palagay ka na magagawa mo iyon nang ligtas, sigurado ka na ang iyong 
amo ay walang tuntunin na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga larawan sa lugar ng trabaho at matibay na 
sinusuportahan ng litrato ang iyong mga tala.


