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Petunjuk Bergambar untuk
Aturan Persetujuan Pabrik dan Industri

(Kebisingan di Tempat Kerja)

TUGAS LAIN
PEMILIK

TUGAS 
PEKERJA

1

INFORMASI

PEMILIK

PEKERJAAN PEMILIK
PADA ATAU LEBIH — DARI TINDAKAN TINGKAT KEDUA
 —TINGKAT TINDAKAN PUNCAK

Untuk pertanyaan terkait petunjuk atau saran 
mengenai keamanan dan kesehatan kerja, 
silakan hubungi Cabang Keamanan dan 
Kesehatan Kerja di Departemen Tenaga Kerja

Dalam kondisi mesin atau peralatan 
digunakan dalam pekerjaan konstruksi atau 
mesin atau peralatan portabel digunakan di 
kondisi industri apapun

Menunjuk orang yang kompeten untuk menjalankan 
pengukuran kebisingan dan menentukan jarak khusus di 

mana para pekerja harus memakai pelindung telinga

Tempelkan tanda & label ke 
mesin atau peralatan yang 
mewajibkan para pekerja 
untuk menggunakan pelindung 
telinga dalam jarak yang 
ditentukan

Memastikan penggunaan & 
perawatan yang tepat untuk
● pelindung telinga
● peralatan pengendali  
 kebisingan

● mengenakan pelindung 
 telinga
● melaporkan pelindung  
 te l inga   yang  rusak   
 kepada pemilik

Pastikan para pekerja 
menggunakan 
pelindung telinga

Cabang Keamanan dan Kesehatan Kerja 
Departemen Tenaga Kerja

Dewan Keamanan dan Kesehatan Kerja

Telepon : 2559 2297

Faks : 2915 1410

E-mail : enquiry@labour.gov.hk
Situs web : http://www.labour.gov.hk

Hotline keluhan : 2542 2172

Telepon : 2739 9000

JARAK YANG DITENTUKAN
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PEMILIKPEMILIK

Para pekerja harus menggunakan pelindung telinga yang tepat 
di dalam zona.

TUGAS PEMILIK

ATAU

(kecuali jika memakai pelindung telinga dapat 
menimbulkan risiko)
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Menyiapkan laporan pengukuran

PADA TINDAKAN TINGKAT PERTAMA 
ATAU LEBIh

( 85dB(A) ≤ paparan harian < 90dB (A))

Menyediakan permintaan para 
pekerja akan pelindung telinga

PEKERJA PEMILIK

PADA ATAU LEBIH — DARI TINDAKAN TINGKAT KEDUA
  (paparan harian ≥ 90dB (A))
 — TINGKAT TINDAKAN PUNCAK
  (tingkat tekanan suara puncak  ≥ 140dB)
  (tingkat tekanan suara puncak  ≥ 200Pa)

Menunjuk
ORANG YANG

KOMPETEN

Melaksanakan pengukuran kebisingan 
atau pengukuran lebih lanjut demi 
perubahan yang nyata di dalam 
pekerjaan, untuk
● Mengidentifikasi  pekerja-pekerja  yang
 terdampak
● Memberi saran kepada pemilik bagaimana  
 cara mematuhi kewajiban hukum di bawah  
 peraturan Ini

● Kirimkan salinan laporan kepada Departemen
 Tenaga Kerja dalam 28 hari setelah pengukuran
● Sediakan   laporan   untuk   inspeksi   oleh 
 Petugas Keamanan Ketenagakerjaan

Mengurangi ekspos 
kebisingan pekerja dengan

dan

Menyediakan informasi, instruksi & 
pelatihan tentang bahaya kebisingan, 
pencegahan & kewajiban para pekerja 
dalam m e matuhi Peraturan ini

Mengurangi 
sumber kebisingan

Mengurangi waktu 
paparan

Menentukan zona perlindungan

PEKERJA

Menyediakan pelindung 
telinga bagi para pekerja

Pelindung telinga akan disetujui 
oleh Komisaris Tenaga Kerja 
lewat PEMBERITAHUAN

Pelindung telinga harus disetujui oleh Komisaris 
Tenaga Kerja melalui

Tempatkan tanda & pemberitahuan

Dibatasi


