MGA TUNGKULIN NG PROPYETARYO
SA O HIGIT PA —IKA-2 HAKBANG NA PAGKILOS
—PINAKAMATAAS NA PAGKILOS

Para sa katanungan tungkol sa gabay na ito o
payo sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho,
mangyaring makikipa g-ugnayan sa Sangay ng
Kalusugan at Kaligtas an sa Trabaho s a
Departamento ng Paggawa

S a kaso ng makina o kagamitan na ginamit
s a trabaho ng konstruksyon o nadadalang
makina o kagamitan na ginamit sa anumang
industriyal na gawain

Nakalarawang Gabay sa
Mga Gawain sa Mga Pabrika at
Pang-industriya
(Ingay sa Trabaho) na mga Alituntunin

IMPORMASYON

PROPYETARYO

1
Nagtalaga ng taong may kakayahan na
magsakatuparan ng pagsusuri sa ingay upang tukuyin
ang distansya ng kung saan ang mga kawani ay dapat
magsuot ng mga pangprotekta sa tainga

2

TINUKO
Y NA D
ISTANS
YA

Magkabit ng mga karatula at
label sa makina o kagamitan
na nangangailangan sa mga
kawani na magsusuot ng mga
pangprotekta sa tainga sa
loob ng tinukoy na distansya

IBA PANG MGA
TUNGKULIN NG
PROPYETARYO

siguraduhin ang angkop na
paggamit at pagpapanatili ng
● p angprotekta sa tainga
● kagamitan s a p agkontrol
ng ingay

3
Siguraduhin na ang mga
kawani ay nagsusuot ng
mga pangprotekta s a
tainga

MGA
TUNGKULIN NG
KAWANI

● paggamit ng pangprotekta
s a taing a
● iulat ang depekto ng
p angprotekta sa tainga
s a propyetaryo

Sangay ng Kalusugan at Kaligtasan sa
Trabaho, Departamento ng P a g g a w a

Telepono : 2559 2297
Fax

: 2915 1410

E-m ail

: enquiry@labour.gov.hk

Website

: http://www.labour.gov.hk

Hotline s a Reklamo : 2542 2172

Konseho ng Kalusugan at Kaligtasan sa
Trabaho

Hotline

: 2739 9000
Departamento ng Paggawa

Sangay ng Kalusugan at Kaligtasan
sa Trabaho
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工廠及工業經營(工作噪音)規例圖文指南
A Pictorial Guide to Factories and Industrial Undertakings (Noise at Work) Regulation

Konseho ng Kalusugan at Kaligtasan
sa Trabaho

(Tagalog version 菲律賓文)

MGA TUNGKULIN NG
PROPYETARYO

SA O HIGIT PA ANG UNANG HAKBANG
NA PAGKILOS

( 85dB(A) ≤ araw-araw na pagkakalantad < 90dB (A))

Upang magsagawa ng pagsusuri
sa ingay, o karagdagang pagsusuri
para sa makahulugang pagbabago
ng trabaho, upang

1
PROPYETARYO
Nagtatalaga ng

4

2

Magbibigay ng pangprotekta sa
tainga sa kahilingan ng mga kawani
(Maliban kung ang pagsusuot ng pangprotekta
sa tainga ay magiging sanhi ng panganib)

3

● Kilalanin ang apektadong mga kawani
● P aalalahanan ang propyetaryo kung paano
sumunod s a kanyang legal n a tungkulin
s a ilalim ng Regulasyon na ito

TAONG MAY
KAKAYAHAN
●

●

Maghahanda ng ulat
ng pa gsusuri

Magpapadala ng isang kopya ng ulat sa
Departamento ng Paggawa sa loob ng
28 araw matapos ang pagsusuri
Gagawa ng ulat na magagamit sa inspeksyon
ng Mga Opisyal ng Kaligtasan sa Trabaho

SA O HIGIT PA — IKA-2 HAKBANG NA PAGKILOS

(araw-araw na pagkakalantad ≥ 90dB(A))

— PINAKA-MATAAS NA HAKBANG NA PAGKILOS

(pinakamataas na antas ng presyon ng tunog ≥ 140dB)
(pinakamataas na presyon ng tunog ≥ 200Pa)

1
PROPYETARYO

2
3

4
Pagbibigay sa mga kawani
ng pangprotekta sa tainga

5

Bawasan ang pagkakakalantad sa ingay ng
mga kawani sa pamamagitan ng
KAWANI

KAWANI

Ang mga pangprotekta sa tainga ay
dapat aprubahan ng Komisyonado
sa Trabaho sa pamamagitan ng
GAZETTE

PROPYETARYO

Magtatalaga ng zone na pagpoprotekta sa tainga
O

Ang mga pangprotekta sa tainga ay dapat
aprubado ng Komisyonado Para sa Trabaho sa
pamamagitan ng

Pagbawas ng ingay
sa pinagmulan nito

At

Pagbawas ng oras
sa pagkakalantad

Maglagay ng mga karatula at mga paunawa

Pagbibigay sa mga kawani ng impormasyon,
tagubilin at pagsasanay tungkol sa panganib
ng ingay, mga pag-iingat at kanilang mga
obligasyon sa ilalim ng Regulasyon na ito

Hangganan
Ang mga kawani ay dapat magsuot ng naaangkop na mga
pangprotekta sa tainga habang nasa loob ng zone

