
Impormasyon para sa mga manggagawa upang tulungan silang maunawaan ang kanilang mga 
karapatan at responsibilidad sa lugar ng trabaho sa panahon ng COVID-19

Sa ilalim ng batas ng Australya, lahat ng mga empleyado, kabilang ang mga manggagawang migrante at mga may 
hawak ng visa, ay may mga karapatan at proteksyon laban sa mga hindi ligtas na kagawian sa trabaho

KALIGTASAN PARA SA MGA MANGGAGAWA

Para sa tulong sa pag-unawa ng iyong mga 
karapatan sa lugar ng trabaho:

Para sa impormasyon tungkol sa COVID-19, bisitahin 
ang website ng  coronavirus.vic.gov.au/translations

Kung kailangan mo ng tulong o karagdagang impormasyon tungkol sa iyong kaligtasan at mga 
karapatan sa pagtatrabaho, may makukuha kang libre at kompidensiyal na payo.

Para sa pagsasaling-wika sa lahat ng 
makukuhang serbisyo, tumawag sa 131 450

Ang iyong mga karapatan bilang isang 
manggagawa

Ang tungkulin ng iyong taga-empleyo

Mayroong tulong at payo para sa iyo

Karapatan para sa isang lugar ng trabaho 
na ligtas at walang mga panganib sa iyong 
kalusugan at kaligtasan

Karapatang lumahok sa mga talakayan 
tungkol sa kaligtasan

Karapatang tumanggap ng pangangasiwang 
kailangan upang mapanatili kang ligtas sa trabaho

Karapatang magsalita tungkol sa pagkabahala sa 
kalusugan at kaligtasan sa iyong  manedyer, Mga 
Kinatawang Pangkalusugan at Pangkaligtasan 
(Health & Safety Representative), o WorkSafe

Karapatang tumanggap ng impormasyon at 

pagasasanay sa wikang nauunawaan mo, kabilang 

ang paggamit ng serbisyo ng interpreter

Fair Work Ombudsman: 13 13 94
Migrant Workers Centre: 03 9659 3516
JobWatch: 03 9662 1933

coronavirus.vic.gov.au/translations

Layunin ng WorkSafe Victoria na panatilihing mabuti 
at ligtas ang lahat ng mga lugar ng trabaho.  Para 
sa tulong sa pag-unawa ng iyong mga karapatang 
pangkalusugan at pangkaligtasan:

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

Nilikha noong Setyembre 2020. May maki-click na mga website llink sa dokumento. Malugod naming tinatanggap ang iyong 
feedback, kontakin kami sa community@worksafe.vic.gov.au

Abisuhan ang WorkSafe tungkol sa 
kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lugar ng 
trabaho

Magbigay ng malinaw na impormasyon, 
tagubilin  at pagsasanay sa kaligtasan sa 
COVID-19

Panatilihin ang mga lugar ng trabaho sa ligtas na 
kondisyon, walang mga panganib sa kalusugan 
at kaligtasan

Konsultahin ang mga manggagawa at mga Mga 
Kinatawang Pangkalusugan at Pangkaligtasan 
(Health & Safety Representatives) sa lugar ng 
trabaho ukol sa mga usaping pangkaligtasan, 
kabilang ang COVID-19 

Bigyan ang mga manggagawa ng angkop na 
Personal Protective Equipment (PPE), kung 
kinakailangan

Kilalanin at kontrolin ang mga panganib ng 
COVID-19 upang mabawasan ang pagkalantad 
hangga’t maaari

http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://www.worksafe.vic.gov.au



