
Para sa karagdagang impormasyon, 
bumisita sa www.osha.gov/
coronavirus o tumawag sa 1-800-
321-OSHA (6742).

1-800-321-OSHA (6742) 
TTY 1-877-889-5627
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www.osha.gov

Pangangasiwa 
ng Kaligtasan at 
Kalusugan sa Trabaho

Sampung Hakbang na Maaaring Gawin sa Lahat 
ng mga Lugar ng Trabaho upang Mabawasan 
ang Panganib sa Pagkalantad sa Coronavirus
Ang lahat ng mga lugar ng trabaho ay maaaring gawin ang sumusunod na mga 
hakbang sa pagpigil ng impeksyon upang protektahan ang mga manggagawa:

1. Hikayatin ang mga 
manggagawa na manatili sa 
bahay kung may sakit.

2. Hikayatin ang tamang 
kasanayan kaugnay sa 
panghinga, kabilang ang 
pagtakip ng ubo at pagbahing.

3. Maglaan ng isang lugar  para 
sa paghugas ng mga kamay 
o mga pamahid sa kamay na 
hindi baba sa 60% alkohol. 

4. Kung maari, ilimita ang  lugar 
ng trabaho sa pangunahing 
mga manggagawa lamang.  

5. Magtatag ng nababagong 
lugar ng trabaho (hal., 
pagtatrabaho sa bahay) at 
nababagong mga oras ng 
trabaho (hal., nakaayos na 
mga pasok ng trabaho), kung 
magagawa.

6. Sikaping pigilan ang mga 
manggagawa na gamitin 
ang mga telepono, mesa, o 
ibang mga kasangkapan at 
kagamitan sa trabaho ng ibang 
mga manggagawa.

7. Regular na linisin at 
disimpektahin ang mga 
ibabaw, kagamitan, at ibang 
mga elemento sa kapaligiran 
ng trabaho.

8. Gumamit ng mga kemikal 
na panlinis na aprubado ng 
Ahensiya sa Pangangalaga ng 
Kapaligiran (EPA, Environmental 
Protection Agency) na may 
nakatatak na mga pahayag 
laban sa coronavirus.

9. Sumunod sa mga tagubilin ng 
tagagawa para sa paggamit 
ng lahat ng mga produktong 
panlinis at pang-disimpekta.

10. Hikayatin ang mga 
manggagawa na iulat ang 
anumang mga alalahanin 
tungkol sa kaligtasan at 
kalusugan.
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