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1.0 MGA PATAKARAN AT KATAPATAN SA KALIGTASAN NG SBA 
Bilang isang nangunguna sa industriya ng wireless, ito ang pinakalayunin ng SBA na 
magbigay ng isang malusog at ligtas na kapaligiran sa trabaho para sa proteksyon ng 
aming pinakamahalagang kayamanan - ang aming mga empleyado, kontratista at mga 
asset. Ang pangunahing paniniwala ng SBA ay ang lahat ng pinsala at insidente ay 
maiiwasan. Alinsunod dito, ang bawat empleyado at kontratista ng SBA ay pantay na 
nagbabahagi ng responsibilidad at pananagutan para sa kaligtasan. 
 
Ang pangunahing saligan ng pilosopiyang pangkalusugan at kaligtasan ng SBA ay walang 
gawaing napakahalaga na dapat itong gawin sa hindi ligtas na paraan. Ang pangako ng 
SBA sa mga empleyado at kontratista nito ay nagpapahintulot sa Stop Work Authority nang 
walang takot sa aksyong pandisiplina. 
 

2.0 APLIKASYON NG MANWAL SA KALIGTASAN NG SITE 
Ang Manwal sa Kaligtasan ng Site ay dapat gamitin kasabay ng lahat ng naaangkop na 
Federal Regulations at nilayon na gamitin bilang field reference. Ang Manwal sa Kaligtasan 
ng Site ay nagbibigay ng mga inaasahan at pinakamababang kinakailangan ng SBA para 
sa pagganap sa kalusugan at kaligtasan para sa lahat ng manggagawa sa pag-aari o 
pinamamahalaang ari-arian ng SBA. Dapat itong maunawaan na ang mga karagdagang 
kinakailangan ay maaaring i-aplay depende sa saklaw ng trabaho at gawaing isinagawa. 
 
Kasama sa Manwal sa Kaligtasan ng Site ng SBA ang limang pokus na paksa na malapit 
na nauugnay sa aming mga pinakakaraniwan at matitinding panganib. Kasama sa mga 
paksa ang: 
• Proteksyon sa Pagkahulog 
• Kaligtasan sa Elektrisidad (Lockout/Tagout) 
• Manu-manong Paghawak at Pag-aangat ng Materyal 
• Mga Pangkaligtasan sa Crane, Pantaas, at Rigging 
• Kaligtasan ng Electromagnetic Energy (EME/RF). 
 
Para sa Mga Miyembro ng Koponan ng SBA, ang mga elektronikong bersyon ng Manwal 
sa Kaligtasan ng Site at lahat ng mga referenced form ay makikita sa SIGNALS, ang 
kumpanya ay nagbigay ng panloob na website. Makipag-ugnayan sa Kagawaran ng 
Kaligtasan ng SBA para sa anumang mga katanungang may kaugnayan sa kaligtasan 
patungkol sa Manwal sa Kaligtasan ng Site at mga referenced form. 
 
Ang (mga) kontratista ay dapat at dapat sumunod sa kanilang sariling programa sa 
kalusugan at kaligtasan kasama ang Manwal sa Kaligtasan ng Site ng SBA, gayundin 
ang anumang mga patakaran sa kalusugan at kaligtasan ng kliyente, kung naaangkop. 
Ang Kontratista ay dapat sa lahat ng oras na magsagawa ng mga operasyon sa ganoong 
paraan upang maiwasan ang panganib at panganib sa kalusugan, pinsala sa katawan sa 
mga tao, pinsala sa ari-arian, at pinsala sa natural na kapaligiran. Dapat sumunod ang 
Kontratista sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon sa kaligtasan at kalusugan. 
Ang mga kontratista ay dapat na nasa kanilang pag-aari at gamitin ang lahat ng personal 
na kagamitan sa proteksyon na kinakailangan para sa mga aktibidad sa trabaho na 
isasagawa. Dapat ibigay ng Kontratista ang lahat ng dokumentasyong pangkapaligiran, 
kalusugan at kaligtasan, mga pamamaraan at plano, gayundin ang mga kagamitang 
pangkaligtasan at mga tagubilin na kinakailangan upang makumpleto ang trabaho. 
 

 Mga Kahulugan 
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• Taong may Kakayanan – Isang taong may kakayahang tukuyin ang mga umiiral at 

mahuhulaan na mga panganib sa kapaligiran o mga kondisyon sa pagtatrabaho na 

hindi malinis, mapanganib o mapanganib sa mga empleyado at may pahintulot na 

magsagawa ng agarang mga hakbang sa pagwawasto upang alisin o kontrolin ang 

pagkakalantad sa mga panganib. 

• Suspension Trauma – Kilala rin bilang “harness-induced pathology” o “orthostatic 

shock habang sinuspinde”; ay ang pagbuo ng mga sintomas ng presyncopal at 

pagkawala ng malay kung ang katawan ng tao ay hindi gumagalaw sa isang 

patayong posisyon sa loob ng isang yugto ng panahon habang nasuspinde sa isang 

buong body harness. 

• Sasakay sa Linya – Ang paraan o kasanayan ng pag-angat ng manggagawa sa 

pamamagitan ng load line at winch o direktang pagdikit sa load line ng crane. 

(MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL) 

• Gin Pole - Isang lifting device na binubuo ng latticed o tubular boom o mast na 

nagbibigay-daan sa headroom sa itaas ng pinakamataas na fixed point ng isang 

structure na ginagamit upang itaas (o ibaba) ang magkakasunod na seksyon ng 

structural steel, antenna o equipment sa posisyon. 

• Insidente – Mga pinsala sa empleyado/kontratista na nangangailangan ng medikal 

na atensyon, pagkamatay, pinsala sa ari-arian (pag-aari ng SBA), at pinsala ng 3rd 

party kabilang ang kagamitan sa nangungupahan (pangkalahatang mga paghahabol 

sa pananagutan). 

 

3.0 PAGSASANAY AT KOMUNIKASYON 
Idinetalye ng seksyong ito ang mga kinakailangan sa pagsasanay sa kalusugan at 
kaligtasan para sa mga empleyado ng SBA at mga tauhan ng kontratista. Ang mga tauhan 
ng kontratista ay kinakailangang makatapos ng pagsasanay sa kalusugan at kaligtasan na 
naaangkop sa saklaw ng gawaing isasagawa. Ang programa at mga kasanayan sa 
pagsasanay sa kaligtasan ng SBA ay nangangailangan ng pormal at impormal na 
pagsasanay sa kalusugan at kaligtasan na ibinibigay ng Kagawaran ng Kaligtasan ng SBA 
at mga inaprubahang panlabas na mapagkukunan. Alinsunod sa saklaw ng gawaing 
ginagawa, lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat sumunod sa 
mga kinakailangan ng pederal at lokal na regulasyon patungkol sa pagsasanay. Maaaring 
kabilang sa pagsasanay na ito ngunit hindi limitado sa mga sumusunod:  

 

• Pag-kakanal at Paghuhukay 
• Manu-manong Pag-aangat 

• Kamalayan sa Kaligtasan sa RF ng 
Site 

• Proteksyon sa Pagkahulog 
• Mahalagang paghahanda 

• Housekeeping 

• Pangkaligtasan sa 
Kuryente/Lockout Tagout 

• Mga forklift 
• Mainit na trabaho 

• Paggawa ng Konkreto 
• Mga Gamit para sa Personal na 

Proteksyon 
• Pangunang Lunas/CPR 

 
• Pagsisiyasat at Pag-uulat ng 

Insidente 
• Mga Patakaran/Pamamaraan ng 

SBA 
• Komunikasyon sa Panganib/GHS 

• Pagsusuri sa Kaligtasan ng Site 
• Mga Lubid/Buhol 

• Mga Pagsagip na nasa Tore 
• Seguridad sa Site ng Tore 

• Awtorisadong/May Kakayahang 
Taga-akyat 

• Kaligtasan ng Kamay at Power Tool 

• Mga Pangkaligtasan sa Crane, 
Pantaas, at Rigging 

• Bloodborne Pathogens 
• Pantaas ng Capstan 
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• Pagkilala sa Hazard 
 

Ang pagsasanay sa Miyembro ng Koponan ng SBA ay nakadokumento sa pamamagitan ng 
pagkumpleto ng mga attendance sheet at mga pagsusuri sa kasanayan o online na mga 
sertipikasyon. Ang mga rekord ng pagsasanay ay pinananatili alinsunod sa patakaran sa 
pagpapanatili ng rekord ng SBA. 
 

4.0 PAGSUSURI AT INSPEKSYON SA WORK SITE 
 

 Pre-Work Assessment/Analysis ng Kaligtasan sa Trabaho (JSA) 
Responsibilidad ng SBA field supervision, mga kontratista, o itinalagang Miyembro ng 
Koponan ng SBA na magsagawa ng Pre-Work Assessment/JSA sa lugar ng trabaho 
upang matukoy ang lahat ng dati nang umiiral at potensyal na mga panganib. Ang lahat 
ng mga bisita (hindi nauugnay sa manggagawa) ay dapat na samahan at bigyan ng 
mahahalagang impormasyon na may kaugnayan sa mga panganib sa site at mga 
kinakailangan sa pagtugon sa emergency. Ang mga kinakailangang hakbang sa 
kaligtasan, gaya ng tinutukoy ng Pre-Work Assessment/JSA, ay dapat gawin upang 
maalis ang mga natukoy na panganib. 
 
Ang impormasyong kinakailangan para sa pagkumpleto ng Pre-Work Assessment/JSA ay 
kinabibilangan ng: 
 

• Impormasyon sa trabaho 
• Mga tauhan ng proyekto 

• Mga pamamaraang pang-emergency 
• Mga pagkakalantad sa lugar ng trabaho 

• Mga hakbang sa pagkontrol sa panganib 

• Impormasyon sa trabahong sibil 
• Impormasyon sa paggawa ng tore 

• Pagrepaso at signature block 
 
Ang mga panganib sa kaligtasan at mga hakbang sa pagkontrol sa Pre-Work 
Assessment/JSA ay dapat talakayin sa mga field crew bago magsimula ang trabaho, 
bilang karagdagan, kung magbago ang mga panganib. 
 
Ang Pre-Work Assessment/JSA ay susuriin bawat araw at babaguhin nang naaayon 
upang matiyak na ang mga panganib ay hindi nagbabago. Lahat ng mga empleyado at 
kontratista sa lugar ay lalagda sa assessment na nagsasaad na nasuri na nila ito at 
nauunawaan ang mga panganib at mga kinakailangan sa kaligtasan. 
 
Ang Pre-Work Assessment/JSA ay dapat na matatagpuan sa isang lugar na alam ng 
lahat ng empleyado at manatili ito sa lugar hanggang sa matapos ang trabaho. 
 

 Inspeksyon sa Kaligtasan ng Kagamitan 
Kasama sa mga inspeksyon sa kaligtasan ng kagamitan, ngunit maaaring hindi limitado sa: 

• Personal fall arrest system (PFAS) 

• Mga hagdan at scaffold 

• Mga kagamitang pang kamay at power tool 
• PPE 

• Mga lubid (load ropes, tag ropes, safety ropes) 
• Mga kagamitan sa pag-rigging 

• Mga pamatay ng apoy 

• Mga kit sa pangunang lunas 
• Mga sasakyan 

• Mga forklift 
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• Mga crane at pantaas 

• Mga pang-angat ng manggagawa (aerial lift) 
• Mainit na kagamitan sa trabaho (paggupit at hinang) 

• Elektrikal (pansamantala o permanente) 
 
Maaaring kailanganin ang mga inspeksyon sa isang paunang paggamit, araw-araw, o 
buwanang batayan, at alinsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon o mga 
rekomendasyon ng tagagawa. Ang mga inspeksyon ay dapat idokumento. Ang mga 
inspeksyon sa kaligtasan ng kagamitan ay isinasagawa ng tagapangasiwa ng kagamitan o 
gumagamit, bago ang paggamit ng kagamitan o kung kinakailangan. 
 

 Mga Pagsusuri sa Kalusugan at Kaligtasan 
Ang isang Miyembro ng Koponan ng Kaligtasan ng SBA ay maaaring magsagawa ng 
mga pagsusuri sa kaligtasan upang matukoy ang anumang hindi ligtas na mga 
kundisyon, mga gawi sa trabaho, o mga isyu sa hindi pagsunod at pagrepaso ng 
kinakailangang dokumentasyong pangkaligtasan sa anumang site na pagmamay-ari o 
pinamamahalaan ng SBA anuman ang Saklaw ng Trabaho. Ang layunin ng mga pag-
susuri na ito ay suriin ang pagsunod sa mga pederal na regulasyon at mga kinakailangan 
sa kalusugan at kaligtasan ng SBA. Ang pagsusuri ay idodokumento at ilalagay sa 
panloob na Sistema ng SBA Safety Management Software. Ang mga natuklasan sa pag-
audit ay susuriin at tatalakayin kasama ang pangangasiwa sa larangan, Pamamahala ng 
SBA, at Pamamahala ng Kontratista kung naaangkop. 
 

 Pag-uulat ng Insidente 
 Pag-uulat ng mga Pinsala/Sakit na may kaugnayan sa Kaligtasan at 

Muntik ng Maaksidente 
 
Ang lahat ng mga insidente ay dapat iulat sa loob ng 24 oras. Ang lahat ng mga 
insidente ay susubaybayan at iimbestigahan gamit ang Vector Solutions. 
 
Ang pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng Kompensasyon ng mga 
Manggagawa ay pinamamahalaan ng batas, kaya't ipinag-uutos na agad na iulat 
ng mga empleyado ang lahat ng mga insidente, pinsala, at sakit na nauugnay sa 
trabaho sa kanilang manager/supervisor. Makikipag-ugnayan ang supervisor sa 
isang Kinatawan ng Kagawaran ng Kaligtasan. 
 
Ang mga Miyembro ng Koponan ng SBA na nasasangkot sa isang insidente ay 
dapat na ipaalam sa kanilang Supervisor at kani-kanilang Tagapamahala ng 
Kaligtasan sa sandaling maibigay ang tulong at ligtas ang eksena. 
Ang pagsisiyasat sa mga insidente ay isasagawa sa lalong madaling panahon 
pagkatapos ng insidente. Ang Mga Pagsisiyasat sa Insidente ay pinamamahalaan 
ng Kagawaran ng Kaligtasan at sinusunod ang International Incident Action Plan. 
 
Kung kinakailangan ng batas, tutulungan ng Kagawaran ng Kaligtasan ng SBA ang 
lokal na Pamamahala ng SBA sa pag-uulat ng mga insidente sa naaangkop na 
entidad ng pamahalaan. 
 

 Insidente ng Sasakyang de-Motor – Miyembro lamang ng Koponang SBA 
Ang isang ulat ng lahat ng mga insidente ng sasakyang de-motor na nauugnay sa 
trabaho (pag-aari ng SBA, pag-aari, o pag-aari ng empleyado) ay dapat gawin 
kaagad pagkatapos ng insidente. 

 
• Makipag-ugnayan sa pulis. Para sa mga pinsala, makipag-ugnayan sa mga 

serbisyong pang-emergency. Kung ligtas, sundin ang pagsasanay sa 
pangunang lunas/CPR. 
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• Makipag-ugnayan sa Supervisor na mag-aabiso sa Tagapamahala ng 
Kaligtasan ng insidente. 

• Kumuha ng mga larawan at mangolekta ng impormasyon sa pinangyarihan ng 
insidente. Ang mga larawan ay dapat na buong tanawin, apektadong sasakyan, 
mga nakapaligid na lugar. Ang impormasyong nakolekta, ay dapat isama ang 
ibang mga pangalan ng partido/impormasyon/insurance at numero ng ulat ng 
pulisya. 

• Tulungan ang Miyembro ng Koponang Pangkaligtasan ng SBA sa pagsisiyasat 
ng insidente. 

 Pinsala na may kaugnayan sa Trabaho – Miyembro lamang ng Koponang 
SBA 

• Kung ang pinsala ay nagbabanta sa buhay, tumawag ng tulong medikal. Kung 
ligtas, sundin ang pagsasanay sa pangunang lunas/CPR. 

• Kaagad na tawagan ang Supervisor upang iulat ang pinsala. Makikipag-
ugnayan ang Supervisor sa Tagapamahala ng Kaligtasan. 

• Tulungan ang Miyembro ng Koponang Pangkaligtasan ng SBA sa pagsisiyasat 
ng insidente. 
 

 Pinsala sa Ari-arian o Pagnanakaw – Miyembro lamang ng Koponang 
SBA 

• Makipag-ugnayan sa pulisya upang iulat ang insidente. 
• Makipag-ugnayan sa Supervisor na mag-aabiso sa Tagapamahala ng Kaligtasan 

sa insidente. 
• Tulungan ang Miyembro ng Koponang Pangkaligtasan ng SBA sa pagsisiyasat 

ng insidente. 
 

 Insidente ng Kontratista 
Ang mga kontratista na may insidente sa lugar ay dapat na agad na iulat ang 
insidente sa SBA. 

 
5.0 PAGTUGON SA EMERGENCY 

Ang Pre-Work Assessment/JSA form ay dapat maglaman ng lahat ng lokal na numero ng 
serbisyong pang-emerhensiya, impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng kumpanya, mga 
direksyon sa lugar ng trabaho, pinakamalapit na pasilidad ng pangangalagang 
pangkalusugan sa trabaho at/o ospital. Ang isang itinalagang evacuation/assembly point na 
magsisilbing gathering point sakaling magkaroon ng emergency ay dapat kilalanin at 
ipaalam sa lahat ng tauhan ng site. 
 
Ang lahat ng mga worksite ng SBA ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa dalawang tao sa 
site sa lahat ng oras na may hawak ng kasalukuyang sertipikasyon ng Pangunang Lunas at 
cardio-pulmonary resuscitation (CPR). Dapat ding sundin ng mga kontratista ang anumang 
lokal na kinakailangan sa pagsasanay na medikal. 

 
 Mga Komunikasyong Pang-Emergency 

Kung mangyari ang isang sitwasyong pang-emergency, ang mga serbisyong pang-
emergency ay dapat na ipatawag sa pamamagitan ng pag-dial sa itinalagang numero ng 
emergency. Kung sakaling hindi magagamit ang cellular service sa worksite, ang 
pinakamalapit na lokasyon para sa landline o cell service ay dapat ipahiwatig sa Pre-Work 
Assessment /JSA. 
 

 Mga Mahalagang Paghahanda sa Emergency 
Ang heograpikal na lokasyon ng site ay may potensyal na makaimpluwensya sa uri ng 
emergency na maaaring makaharap (hal., bagyo malapit sa baybayin, mga bulkan, tsunami, 
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lindol). Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga emerhensiya na maaaring 
mangyari sa mga worksite ng SBA at ang mga pamamaraan na dapat sundin: 

 
 Medikal na Emergency 

Kung ang isang medikal na emergency (atake sa puso, pagkahulog mula sa taas, 
atbp.) ay nangyari sa lugar ng trabaho: 
• Magsagawa ng medikal na paggamot sa antas na pinapayagan ng pagsasanay 

(hal., CPR, bandaging). Kung ang mga pinsala ay malaki (tulad ng tinutukoy ng 
first-aid/CPR-trained responder), kung gayon: 

• Ipaalam kaagad ang mga serbisyong pang-emerhensiya o ang lokal na serbisyo 
ng ambulansya at ibigay sa tagapangasiwa ang sumusunod na impormasyon: 
o Ang iyong pangalan at ang pangalan ng kumpanya; 
o Lokasyon ng site gamit ang mga longitude at latitude na numero (maaaring 

makuha mula sa Pre-Work Assessment/JSA form); 
o Mga direksyon sa site (maaaring makuha ang mga direksyon mula sa Pre-

Work Assessment/JSA form); 
o Uri at kalubhaan ng emergency; at 
o Maghintay at sundin ang anumang mga tagubilin mula sa tagapangasiwa ng 

mga serbisyong pang-emergency. HUWAG ibababa ang tawag maliban kung 
inuutusan ka ng tagapangasiwa na gawin ito. 

• Kapag dumating na ang mga serbisyong medikal na pang-emerhensiya sa lugar, 
tulungan ang mga tauhan ng medikal sa anumang paraan na kanilang hihilingin. 
 

 Sunog 
Kung may naganap na sunog sa lugar ng trabaho, abisuhan ang mga serbisyong 
pang-emerhensiya o ang lokal na departamento ng bumbero at ibigay sa 
tagapangasiwa ang sumusunod na impormasyon: 

• Ang iyong pangalan at ang pangalan ng kumpanya; 
• Lokasyon ng site at mga direksyon patungo sa site (maaaring makuha ang mga 

direksyon mula sa Pre-Work Assessment/JSA form); 
• Uri at kalubhaan ng emergency; at 

• Maghintay at sundin ang anumang mga tagubilin mula sa tagapangasiwa ng mga 
serbisyong pang-emergency. HUWAG ibababa ang tawag maliban kung 
inuutusan ka ng tagapangasiwa na gawin ito. 

 
Pamatay Sunog: 

• Kung ang apoy ay maliit (pagsisimula na yugto), subukang patayin gamit ang 
mga pamatay ng apoy na malapit; 

• Kung hindi makontrol ang apoy gamit ang mga extinguisher, lumikas sa lugar ng 
trabaho at tumuloy sa itinalagang Evacuation/Assembly Point; 

• Magsagawa ng pagbilang ng mga tauhan upang matiyak na ang lahat ay nasa 
itinalagang punto; at 

• Hintaying dumating ang bumbero. 
 

 Iba pang Masasamang Kunidsyon ng Panahon: 
Kapag may masasamang kondisyon ng panahon sa lugar ng isang worksite ng SBA: 

• Kung may nakikitang kidlat, agad na ihinto ang anumang gawaing panlabas. Ang 
pag-akyat sa anumang tore o pagtatrabaho sa rooftop kapag nakikita ang kidlat 
ay ipinagbabawal. Manatili sa labas ng tore o rooftop sa loob ng tatlumpung 
minuto pagkatapos ng huling nakikitang kidlat. 

• Kung ang malakas na hangin (higit sa 40kph) ay naroroon sa SBA worksite, ang 
paggawa sa tore o rooftop ay dapat na ihinto o muling suriin ng taong may 
kakayahang site. Ang lahat ng mga materyales at kagamitan ay dapat na secure 
upang maiwasan ang incidental displacement. 
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6.0 SEGURIDAD NG TOWER SITE 
 

Kung naaangkop, isang pagtatasa ng pagbabanta ay isasagawa upang matukoy kung ang 

mga karagdagang hakbang sa seguridad ay dapat gawin upang protektahan ang Mga 

Miyembro ng Koponan, Kontratista, o mga pag aari. 

 

 Seguridad sa Pagtatayo ng Tore 
Ang pinakamahalagang panganib sa seguridad sa panahon ng trabaho sa isang tower 
site ay ang pagnanakaw ng mga tool at kagamitan, at karahasan sa lugar ng trabaho 
(kabilang ang kriminal na aktibidad), o pinsala. Ang mga sumusunod na alituntunin ay 
dapat sundin hangga't maaari sa panahon ng pagtatayo ng tore: 
 
• Ipahiwatig ang palibot ng tower site gamit ang barrier tape, at itayo ang bakod ng 

seguridad nang maagap sa site hangga't maaari. 
• Maging mapagmasid sa mga kondisyon ng site at pigilan ang mga hindi kilalang tao na 

ma-access ang site. 
• Magtatag ng mga access point para sa mga sasakyan at paradahan upang limitahan 

ang pag-access sa site. 
• Linisin ang site sa dulo ng bawat shift, paglalagay ng mga tool at kagamitan sa mga 

nakakandadong lalagyan. 
• Hihilingin na ang mga bisita sa site ay samahan sa lahat ng oras. 

• I-lock out o alisin ang mga susi sa kagamitan bago umalis sa site sa pagtatapos ng 
araw. 

• Ang mga paghuhukay na naiwan sa magdamag ay dapat na protektahan at may 
angkop na seguridad mula sa hindi awtorisadong pagpasok. 

• Tiyakin na ang lahat ng kagamitan at materyales ay nailagay sa ayos at naiiwan sa 
isang ligtas at matatag na kondisyon. 

• Mag-post ng signage na nagsasaad ng mga umiiral at nilikhang panganib (Hal: 4-in-1 
na Safety Sign ng SBA). 
 
 Seguridad para sa mga Kasalukuyang Tore 

Ang pinakamahalagang panganib sa seguridad para sa mga kasalukuyang tore ay ang 
paninira at pinsala sa mga lumalabag. Ang mga sumusunod na alituntunin ay dapat 
sundin hangga't maaari para sa mga kasalukuyang tore: 
 
• Ang bakod ng seguridad ay ang pinakamababang seguridad para sa mga nakabukod 

na tower sites (hindi matatagpuan sa mga gusali). 
• Isang kandado ang gagamitin upang ma-tiyak ang seguridad ng access gate. 

• Ang mga palatandaan ng regulasyon ay ipapaskil kung kinakailangan. 
• Ang ilang mga site ay maaaring may mga espesyal na kinakailangan sa seguridad, 

tulad ng card access at remote video monitoring. Karaniwan itong mga kinakailangan 
ng customer, ngunit maaaring gamitin sa pagpapasya ng SBA sa batayan na partikular 
sa site. 
 
 Seguridad para sa mga Lugar ng Kontroladong Lagusan 

• Ang mga lagusan sa mga rooftop at katulad na mga site ay karaniwang kinokontrol ng 
pamamahala ng ari-arian. 

• Ang ilang mga site ay maaaring may mga espesyal na kinakailangan sa seguridad, 
tulad ng card access at remote video monitoring. Karaniwan itong mga kinakailangan 
ng customer, ngunit maaaring gamitin sa pagpapasya ng SBA sa batayan na partikular 
sa site. 
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7.0 MGA GAMIT PARA SA PERSONAL NA PROTEKSYON (PPE) 

• Ang PPE ay dapat piliin at gamitin batay sa saklaw ng trabaho at panganib. 

• Sisiguraduhin ng mga supervisor na mapanatili ng lahat ng empleyado ang kanilang 
PPE at makakakuha ng mga bagong kagamitan kung kinakailangan. Ang mga 
pagbabago sa PPE ay dapat suriin batay sa pagbabago ng mga panganib sa site at/o 
saklaw. 

• Ang lahat ng PPE ay dapat markahan ng naaangkop na pamantayan ng American 
National Standard Institute (ANSI), kung saan naaangkop. 

• Dapat suriin ang lahat ng PPE bago ang bawat paggamit. Ang PPE na makikitang may 
mga depekto, pinsala, o labis na pagkasuot, o kung hindi man ay hindi sumusunod, ay 
dapat alisin sa serbisyo. 

• Kung kailangan ng karagdagang paglilinaw sa pagpili ng PPE, makipag-ugnayan sa 
Kinatawan ng Kagawaran ng Kaligtasan ng SBA. 
 
 Proteksyon sa Ulo  

• Lahat ng proteksyon sa ulo ay dapat sumunod sa ANSI-Z89.1. 

• Kinakailangan ang mga Hardhat sa lahat ng oras sa pag-aari at pinamamahalaang ari-
arian ng SBA. Ang mga pang akyat na helmet na inaprubahan ng ANSI, Class E, ay 
pinahihintulutan kapag nagtatrabaho sa taas. 

• Ang lahat ng proteksyon sa ulo ay dapat isuot alinsunod sa mga rekomendasyon ng 
tagagawa. 

• Siyasatin ang mga hardhat kung may mga bitak at mga depekto araw-araw. 
 
 Proteksyon sa Mata   

• Ang lahat ng proteksyon sa mata ay dapat sumunod sa ANSI-Z87.1. 

• Ang mga salaming pangkaligtasan na inaprubahan ng ANSI na may panangga sa gilid 
ay dapat na mai-suot kapag nalantad sa mga panganib sa mata gaya ng paglipad o 
pagkahulog ng mga bagay, alikabok sa hangin, pagkaputol ng kongkreto, at paggiling. 

• Sa ilang pagkakataon (paghawak ng kemikal, labis na alikabok, mga operasyon sa 
paggiling) dapat magsuot ng karagdagang proteksyon sa mata (mga panangga sa 
mukha, goggles). 

• Dapat magsuot ng angkop na proteksyon sa mata para sa paghinang at pagputol 
(minimum density - #3) 
 
 Proteksyon sa Kamay  

• Magsuot ng angkop na guwantes sa trabaho (yari sa balat, Kevlar) habang hinahawakan 
ang mga materyales na maaaring magdulot ng mga sugat, gasgas, paso, o iba pang 
pinsala. 

• Magsuot ng guwantes na lumalaban sa kemikal kapag humahawak o naglalabas ng 
mga mapanganib na mga sangkap gaya ng isinangguni ng chemical safety data sheet 
(SDS). 

• Gumamit ng mga guwantes na naka-insula sa kuryente kapag nagsasagawa ng trabaho 
sa mga de-kuryenteng bahagi na higit sa 50 volts na pinapagana at nakalantad o 
nagsasagawa ng may kuryente (AC/DC) na trabaho.  

 Proteksyon sa Paa  

• Kapag naaangkop, ang mga sapatos na pangkaligtasan ay dapat isuot. 

• Magsuot ng malaking yari sa balat na sapatos na pangtrabaho o bota na may hindi 
madulas, hindi konduktibong talampakan upang protektahan ang mga paa mula sa 
pagkakadikit sa mga pisikal na panganib sa lahat ng oras. 

• Ang mga bota na goma ay kailangan kapag gumagawa ng kongkretong trabaho. 

• Dapat, sa pinakamababa, ang empleyado ay gumamit ng slip-on metatarsal foot guard 
kapag gumagamit ng mga compactor o jackhammer. 
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 Proteksyon sa Pandinig 

• Ang proteksyon sa pandinig ay dapat isuot sa mga lugar na may mataas na ingay 
(mahirap makipag-usap sa salita sa abot ng kamay) o mga lugar na may nasusukat na 
antas na 80 decibels (Time Weighted Average) o higit pa. 

• Ang proteksyon sa pandinig ay dapat panatilihin sa isang malinis at malinis na 
kondisyon. 

• Ang mga tauhan na may suot na proteksyon sa pandinig ay dapat tumanggap ng 
pagsasanay sa mga panganib sa ingay at paggamit ng proteksyon sa pandinig.  

• Kasama sa katanggap-tanggap na proteksyon sa pandinig ang mga ear plugs (foam o 
hinulma) o earmuffs. 

• Ipinagbabawal ang bulak, tisyu, tela, headphone/earphone, o iba pang make-shift na 
pinaghihinalaang nakapag papababa ng ingay na materyales.  
 
 Proteksyon sa Paghinga  

Ang SBA ay nagsagawa ng pagtatasa ng panganib at natukoy na ang mga normal na 
operasyon ng trabaho ng SBA ay hindi nangangailangan ng nakagawiang paggamit ng 
proteksyon sa paghinga upang mapanatili ang mga pagkakalantad ng empleyado sa 
ibaba ng mga limitasyon ng pagkakalantad sa regulasyon; gayunpaman, para sa 
kaginhawaan ng empleyado, pahihintulutan ng SBA ang boluntaryong paggamit ng 
nuisance-dust mask para sa mga kwalipikadong empleyado na humiling sa kanila. 
• Ang mga kahilingan para sa paggamit ng air-purifying o supplied-air respirator ay dapat 

suriin at aprubahan ng Kagawaran ng Kaligtasan. 
• Tanging ang mga pananggalang sa mukha na may pangsala (karaniwang kilala bilang 

mga dust mask) ang gagamitin para sa mga nuisance exposure. Walang cartridge air-
purifying o anumang air-supplying respirator ang gagamitin para sa pagkontrol sa mga 
nuisance exposure. 

• Ang boluntaryong paggamit ng nuisance dust mask ay pinapayagan na magbigay ng 
karagdagang antas ng personal na kaginhawahan, kahit na hindi kinakailangan ng Pre-
Work Assessment. 

• Bago ang boluntaryong paggamit ng nuisance dust mask, ang mga manggagawa ay 
dapat kumpletuhin ang isang Dust Mask Request form at sanayin sa wastong paggamit 
ng dust mask. 
 

Proteksyon sa paghinga para sa mga kontratista: Nauunawaan na ang gawaing isinagawa 
ng mga kontratista ay maaaring mangailangan ng paggamit ng mga respirator na mahigpit 
ang pagkakabit at naglilinis ng hangin. Alinsunod dito, ang paggamit ng proteksyon sa 
paghinga ng mga kontratista ay tutukuyin ng programa ng proteksyon sa paghinga ng 
subcontractor at mga lokal na regulasyon. 
 

8.0 POKUS LIMANG PAKSA 1 – PROTEKSYON SA PAGKAHULOG 
Ito ay kinakailangan ng SBA patungkol sa mga panganib ng mataas na trabaho na ang lahat 
ng Miyembro ng Koponan at mga kontratista ay nagpapanatili ng 100% na proteksyon sa 
pagkahulog sa lahat ng oras. Ang matataas na trabaho ay itinuturing na trabaho sa mga 
matataas na lugar na may hindi protektadong gilid o nangungunang gilid na 1.8 metro/6 
talampakan o higit pa sa itaas ng mas mababang antas. 

 
Tinutukoy ng sumusunod na seksyon ang mga partikular na kinakailangan sa kaligtasan sa 
pook-gawaan para sa mga kasanayan sa ligtas na trabaho at kagamitan sa proteksyon ng 
pagkahulog para sa mga panganib na nauugnay sa mataas na trabaho sa mga tore ng 
komunikasyon, kabilang ang mga antenna, broadcast, stealth, rooftop, at iba pang istruktura 
na sumusuporta sa mga kagamitang nauugnay sa komunikasyon. 

 Pangkalahatang Kinakailangan 
Ang 100% na proteksyon sa pagkahulog, na tugma sa saklaw ng trabaho, ay ibibigay, 
gagamitin, at pananatilihin alinsunod sa programang ito kapag ang mga tauhan ay nalantad 
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sa pagkahulog na higit sa 1.8metro/6 talampakan. Lahat ng Kagamitang ginagamit para sa 
Proteksyon sa Pagkahulog at Pagsagip ay dapat matugunan ang mga kinakailangan ng 
pinakabagong rebisyon ng ANSI Z359. 
 
HINDI gagamitin ang mga positioning device bilang kapalit ng Personal Fall Arrest 
System (PFAS), at ang paggamit ng mga ito ay ituturing na libreng pag-akyat kapag 
hindi ginamit kasabay ng PFAS. 
 
Ang libreng pag-akyat (zero fall protection) ay mahigpit na ipinagbabawal. 
 

 Pagpaplano ng Trabaho 
Ang lahat ng mga proyektong nangangailangan ng pag-akyat ay dapat planuhin ng 
isang Taong may Kakayanan. Ang pagpaplano bago ang trabaho ay dapat magsama 
ng pagkakakilanlan ng pangunahin at kahaliling mga ruta sa pag-akyat, pagsusuri ng 
mga sagabal, kwalipikasyon/pagsasanay ng mga umaakyat, PFAS, at anumang iba 
pang salik na nauugnay sa mga aktibidad sa pag-akyat. Upang mabawasan ang pag-
aalala para sa potensyal na suspension trauma kung sakaling mahulog, ang isang 
plano sa pagsagip ay dapat buohin bilang bahagi ng pagpaplano bago ang trabaho. 
 

 Pagsusuri ng mga Sistema ng Proteksyon sa Pagkahulog 
Para sa tagal ng bawat proyekto, susuriin ng Taong may Kakayanan ang mga 
operasyon sa trabaho, mga pasilidad sa pag-akyat, kondisyon ng panahon, at 
PFAS upang matukoy kung kinakailangan ang anumang pagbabago sa plano bago 
ang trabaho. 
 

 Inspeksyon 
Ang PFAS ay dapat suriin at ang inspeksyon ay idokumento (gamit ang Personal Fall 
Arrest System Checklist) ng isang sinanay na empleyado araw-araw (o bago gamitin) 
para sa pagsusuot, pinsala, depekto, o iba pang pagkasira. Ang mga may sira na 
kagamitan ay dapat matukoy at mai-tag bilang hindi ligtas at agad na aalisin sa 
serbisyo. 
 

 Pagsasanay/Kwalipikasyon 
Bago magsagawa ng trabaho sa taas na higit sa 1.8 metro/6 talampakan, ang mga 
Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat tumanggap ng 
kinakailangang pagsasanay sa proteksyon sa pagkahulog. Dapat na dokumentado 
ang pagsasanay at kasama ang mga paksang nauugnay sa trabaho sa taas ng 
telekomunikasyon (EX: RF, pagpili ng Angkorahe, Pagsagip, Pasilidad sa Pag-akyat, 
Kontroladong Pagbaba, Wire Rope Safety Climb System, PPE, Inspeksyon). 
 

 Mga Sistema ng Personal na Pag-aresto as Pagkahulog (PFAS) 

• Dapat paunang planuhin ng mga empleyado ang kanilang mga aktibidad sa pag-
akyat upang matiyak na mayroon silang wastong mga bahagi ng PFAS upang 
maisagawa ang trabaho nang ligtas. 

• Mangangailangan ang PFAS ng hindi bababa sa isang gwarnisyon ng buong 
katawan na may shock absorbing twin-leg lanyard o retractable lifeline at isang 
punto ng angklahe na may markang 2267 kilo/5,000 libra. 
 

 Mga Punto ng Angklahe 

• Ang lahat ng punto ng angklahe para sa mga sistema ng personal na pag-aresto 
sa pagkahulog ay may kakayahang sumuporta ng 2267 kilo/5,000 libra bawat 
empleyadong naka-kabit. 

• Ang lahat ng punto ng angklahe para sa pagpoposisyon sa trabaho ay may 
kakayahang sumuporta ng 1360 kilo/3,000 libra bawat empleyadong naka-kabit. 
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• Ang lahat ng punto ng angklahe para sa pagpigil sa pagkahulog ay may 
kakayahang sumuporta ng 453 kilo/1,000 libra bawat empleyadong naka-kabit. 

• Hangga't maaari, dapat pumili ng punto ng angklahe na nasa itaas upang 
mabawasan ang mga panganib sa pakikipag-ugnay at pwersang nauugnay sa 
pagkahulog. 

• Ang mga panali na kumokonekta sa angkla ay dapat na na-uri na hinde bababa 
sa 2267 kilo/5000 libra at inilaan para sa paggamit ng proteksyon sa pagkahulog. 

• Ang mga step bolts ay hindi maaaring gamitin bilang mga punto ng angklahe. 

• Ang mga punto ng angklahe para sa mga vertical lifeline ay dapat na 
independyente sa anumang iba pang sistema at may kakayahang sumuporta ng 
2267 kilo/5,000 libra bawat empleyado gamit ang angklahe. 

• Lahat ng mga linyang pangkaligtasan at mga lanyard ay dapat protektahan laban 
sa pagkaputol o pagkagalos. 

• Kapag gumamit ng mga vertical lifeline, hindi hihigit sa isang empleyado ang 
dapat nakakabit sa bawat isang lifeline. Ang mga sintetikong lubid na ginagamit 
sa mga vertical lifeline ay dapat magkaroon ng lakas ng pagkaputol na hinde 
bababa sa 2540 kilo/5,600 libra. Ang mga lanyard na ginamit na may mga 
vertical lifeline ay hindi dapat lumampas sa 1 metro/3 talampakan. 

 
 Gwarnisyon ng Buong Katawan  

• Ang isang sistema ng personal na pag-aresto sa pagkahulog ay dapat magsama 
ng isang gwarnisyon ng buong katawan na angkop na angkop sa manggagawa 
at ginagamit sa mga detalye ng tagagawa. 

• Ang paggamit ng body belt ay ipinagbabawal bilang isang aprubadong PFAS. 
• Bago ma-access ang mga tore o bubungan, ang mga empleyado ay dapat 

magsagawa ng inspeksyon ng PPE, at kumpletuhin ang form ng Personal Fall 
Arrest System Checklist. Ang mga nakumpletong form ay dapat manatiling 
nakikita at sa lugar ng trabaho sa lahat ng oras. Sa panahon ng inspeksyon, ang 
nakitang nasirang PPE ay dapat na maalis kaagad sa serbisyo. 
 

 Mga Pang-konekta na Aparato 

• Ang isang twin-leg shock absorbing lanyard ay dapat gamitin upang ikabit mula 
sa gwarnisyon ng buong katawan sa isang aprubadong angkla o punto ng 
kuneksyon. 

• Para sa paggamit sa isang PFAS, ang attachment point ng lanyard sa 
gwarnisyon ng katawan ay dapat sa D-ring sa gitna ng likod ng nagsusuot 
(Likod). 

• Ang mga kagamitan sa pagpoposisyon ay dapat lamang gamitin kasabay ng 
pag-aresto sa pagkahulog upang payagan ang manggagawa na mapanatili ang 
tatlong punto ng pakikipag-ugnay at magkaroon ng "libreng kamay" upang 
magsagawa ng mga aktibidad sa trabaho. HINDI gagamitin ang mga kagamitan 
sa pagpoposisyon bilang kapalit ng sistema ng pag-aresto sa pagkahulog at 
ituturing na "libreng pag-akyat". Ang libreng pag-akyat ay hindi pinahihintulutan 
sa anumang pagkakataon. 

• Ang mga snap hook at carabineer ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 
dalawang sinadyang aksyon na kinakailangan upang mabuksan. Ang mga 
device na ito ay dapat na self-locking at hindi dapat konektado sa isa't isa. 

• Ang mga snap hook at carabineer ay may kakayahang magpanatili ng 22.2kN 
tensile load at gate-strength na may markang 16kN.   

• Ang mga aparato na pangkonekta, kabilang ang mga carabineer, cross-arm 
strap, self-retractable lifelines, anchor connecting strap, snap hook, cable/rope 
grab, lanyard, atbp., ay dapat gamitin at pananatilihin sa mga detalye ng 
tagagawa. 
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 Gawaing Nakataas na Tore 
Ang mga sumusunod na pag-iingat sa kaligtasan ay nilalayon na ipaalam sa lahat ng 
tauhan na nagtatrabaho sa matataas na posisyon ang mga kasanayan at pamamaraan 
na kinakailangan para ligtas na makagawa, magbago, at mag-install ng mga kagamitan 
sa telekomunikasyon sa mga tore. 
 
HINDE SA ANUMANG ORAS NA ANG AAKYAT NG TORE AY "SASAKAY SA LINYA" 
UPANG MAG-ACCESS SA ISTRUKTURA. 
 

• Di bababa sa dalawang sinanay na taga-akyat ay dapat na nasa lugar habang 
nagsasagawa ng gawain sa nakataas na tore. 

• Suriin ang Pre-Work Assessment upang matukoy ang mga potensyal na panganib at 
mga hakbang sa pagkontrol na nauugnay sa mga nakataas na aktibidad sa trabaho. 

• Talakayin at piliin ang pinakaligtas na landas ng paglalakbay upang ma-access, 
umakyat, at bumaba sa tore. 

• Siyasatin ang lahat ng kasangkapan, kagamitan, at rigging upang matiyak na ito ay nasa 
ligtas at maaasahang kondisyon. 

• Suriin ang istraktura at mga suporta kung may mga palatandaan ng pagkasira ng 
istruktura kabilang ang kaagnasan, pundasyon o mga angklahe, nawawala o nabaluktot 
na mga brace/miyembro, nawawalang mga bolts, mga bitak ng pagkahinang, mga 
tensyon at kondisyon ng mga wire na may guyed, baradong weep holes, atbp. 

• Kapag posible, tipunin ang mga bahagi ng tore sa lupa bago ang pag-angat upang 
mabawasan ang mga potensyal na panganib. 

• Gumamit ng mga tag lines kapag nagbubuhat ng mga materyales sa pamamagitan ng 
crane o iba pang paraan ng pag-angat. 

• Kung ang istraktura ay may umiiral na pasilidad sa pag-akyat at ligtas na pang-akyat, 
dapat gamitin ng mga empleyado ang mga ito upang ma-access ang mga lokasyon ng 
trabaho. 
o Inaasahan na ang mga sinanay na taga-akyat lamang ang mag-iinspeksyon sa tore 

at ang ligtas na pang-akyat bago gamitin. 

o Kung ang istraktura ay walang kasalukuyang pasilidad sap ag-akyat o ligtas na pang-

akyat, ang mga sumusunod na hakbang ay gagawin: 

o Ang unang taga-akyat ay aakyat sa istraktura habang pinapanatili ang 100% na 
proteksyon sa pagkahulog gamit ang twin-leg lanyards. (Tandaan: Ang mga step 
bolts ay hindi inaprubahang mga anchor attachment point.) Sa pag-abot sa lokasyon 
ng trabaho, ang taga-akyat ay maglalagay ng vertical lifeline para sa proteksyon sa 
pagkahulog. 

o Kapag na-rigged na, maaari ng ma-access ng mga empleyado ang tore gamit ang 
lifeline kasabay ng aparato ng rope grab. 

• Ang mga suporta ng hagdan ng cable coaxial wave-guide ay hindi dapat gamitin para sa 
access/egress nap ag-akyat o para sa personal na pag-aresto sa 
pagkalaglag/pamposisyon na punto ng angklahe. 
 

 Pagtayo ng mga Monopolyo 
Ang isang komprehensibong plano sa proteksyon sa pagkahulog ay dapat na 
maitatag bago ang pagtayo, pagpapanatili at pag-access ng isang monopolyo, 
kabilang ngunit hindi limitado sa - slip joint style, bolted flange, at stealth pole. 
Kasama sa planong ito ang mga paraan para mapanatili ng taga-akyat ang 100% na 
proteksyon sa pagkahulog. Ang mga sumusunod na halimbawa ng 
pinakamahuhusay na kagawian sa industriya ay maaaring gamitin, batay sa uri ng 
tore at saklaw ng trabaho, upang mapanatili ang pagsunod sa mga kinakailangan sa 
proteksyon ng pagkahulog: 
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• Ang Vertical lifeline ay nakakabit sa bawat seksyon na itinatayo, na sinamahan 
ng paggamit ng rope grab device. Ang lifeline ay dapat na tuluy-tuloy at matibay 
ang pagkabit mula sa tuktok ng istraktura hanggang sa antas ng lupa. 

• Mga step-peg anchor bracket na hindi hihigit sa 1.2 metro/4 talampakan ang 
layo. 

• Ang paggamit ng anchor slings para sa punto ng angklahe ng pag aresto ng 
pagkahulog ng taga-akyat. 

 
 Mga Toreng naka-Guyed at Toreng may Pansariling Suporta 

Ang proteksyon sa pagkahulog na nauugnay sa mga toreng naka-guyed at mga 
toreng may pansariling suporta ay naaayon sa iba pang mga kinakailangan sa 
kaligtasan ng proteksyon sa pagtrabaho sa nakataas na tore. 
 

 Mga Pinagkakabitang Sumusuporta sa Antena 
Ang mga pinagkakabitang sumusuporta as antena ay karaniwang hindi sapat 
upang mapanatili ang mga puwersang inilapat sa oras ng pagkahulog at HINDI 
DAPAT gamitin para sa angklahe. Dapat ilakip ng umaakyat ang lahat ng pag-
aresto sa pagkahulog pabalik sa istraktura ng tore, mas mabuti ang binti ng 
istraktura o monopolyo. Responsibilidad ng taga-akyat na tiyakin na ang kanilang 
attachment point ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng isang improbisado na 
angkla na nasa 2267 kilo/5,000 libra. 
 

 Mga Gawain sa Tuktok ng Bubong 
Ang mga sumusunod na pag-iingat sa kaligtasan ay nilayon upang ipaalam sa lahat ng 
mga tauhan na nagtatrabaho sa mga tuktok ng bubong ang mga pangangailangan na 
kinakailangan upang ligtas na maisagawa ang mataas na trabaho. 

 

• Habang nasa Pre-Work Assessment/JSA, ang punto ng angklahe ng tuktok ng bubong  
ay dapat na malaman at idokumento. 

• Ang umiiral na rooftop parapet wall o guardrail system ay dapat na 1 metro/39 pulgada o 
mas mataas na walang mga patlang upang maituturing na sumusunod at katanggap-
tanggap para sa pagbibigay ng proteksyon sa pagkahulog. Ang pang-itaas na harang ay 
may kakayahang sumuporta ng kargada na 90 kilo/200 libra na inilapat sa anumang 
direksyon. 

• Ang mga guardrail ay dapat din lagyan ng pang-gitnang harang at toe board. 
• Ang mga linya ng babala ay dapat ilagay upang maiwasan ang pagkakalantad sa hindi 

protektadong mga nangungunang gilid. 
• Ang PFAS, sistema ng pagpigil sa pagkahulog o iba pang naaprubahang paraan ay 

dapat gamitin para sa lahat ng gawain sa tuktok ng bubong sa loob ng 1.8 metro/6 
talampakan mula sa nangungunang gilid. 

• Ang hindi matatag o maluwag na kagamitan at materyales ay dapat na ilayo sa gilid ng 
bubong at siguraduhin na maiwasan ang mga bagay na malaglag. 

• Ang pagbubukas sa bubong ay dapat may mga takip na nakakatugon sa mga 
sumusunod na kinakailangan: 
o Kakayanin ng hindi bababa sa dalawang beses sa bigat ng mga empleyado, 

kagamitan, at materyales. 
o Matatag para maiwasan ang hinde sinasadyang pagkatanggal. 
o Minarkahan ng salitang Butas o Takip. 

 
 Kontrolado na Pagbaba/Vertical Lifeline 

Tinutukoy ng mga sumusunod na kinakailangan ang mga kasanayan, teknik, at 
kagamitan na gagamitin sa panahon ng dalawang-lubid na kinokontrol na pagbaba: 

 
• Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkilos ng rappelling ng Mga Miyembro ng 

Koponan ng SBA at mga kontratista sa mas mababang elevation. Ang mga rack 
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bar, figure 8s, Fisk Descenders, at iba pang mga recreational device ay hindi dapat 
gamitin. 

 

• Habang nasa Pagsusuri sa Kaligtasan ng Trabaho (JSA), ang mga panganib at 
kinakailangang mga hakbang sa pagkontrol ay maaaring matukoy at maidokumento sa 
Pre-Work Assessment. 
o Ang descent line at ang vertical lifeline ay dapat ikabit sa magkahiwalay na 

anchorage point na may kakayahang suportahan ang 2267 kilo/5000 libra bawat isa. 
Dapat tiyakin ng taga-akyat ang kakayahan sa pagitan ng kagamitan at mga lubid na 
ginagamit para sa kinokontrol na pagbaba. Ang maximum na 1 metro/3 talampakan 
na lanyard at rope grab, na nakakabit sa mga user dorsal d-ring, ay dapat ikabit sa 
lifeline. Ang kinokontrol na disenteng aparato ay dapat matugunan ang mga 
kinakailangan ng ANSI z359. 
 

 Pag sagip para sa Mataas na Trabaho 
Tinutukoy ng mga sumusunod na kinakailangan ang mga hakbang na dapat gawin kapag 
nagsasagawa ng pagsagip sa isang nasugatang manggagawa mula sa isang nakataas 
na istasyon ng trabaho. 

 

• Ang lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga 
kontratista na responsable para sa onsite na emergency na 
pagsagip, ay dapat sanayin sa Kaligtasan sa Tore at 
Pagsagip. 

• Ang lahat ng kagamitan at pamamaraan ng Pagsagip ay 
dapat matugunan ang mga kinakailangan ng pinakabagong 
rebisyon ng ANSI Z359. Ang mga aparato sa pagbaba na 
panlibangan tulad ng Rack Bar, Figure 8, at Fisk ay 
ipinagbabawal para sa pagsagip. 

• Bago gumawa, ang mga tauhan ng trabaho ay magsasagawa 
ng tailgate na pagpupulong upang talakayin ang nakasulat na 
plano sa pagsagip na partikular sa lugar bilang bahagi ng Pre-
Work Assessment/JSA. 

• Kapag dalawang sinanay na taga-akyat lang ang nasa lugar at ang saklaw ng trabaho ay 
nangangailangan na parehong magsagawa ng mataas na trabaho, dapat sundin ang 
mga sumusunod: 
o Dapat ay may paraan ng komunikasyon sa 3rd party (Supervisor, Emergency 

Services), at/o, 
o Ang mga kagamitan sa pagsagip/pagbaba ay dapat na nakakabit sa mataas na 

lokasyon ng trabaho bago isagawa ang trabaho. 
• Upang matiyak na ang impormasyon sa pagsagip ay ipinapaalam sa bawat empleyado, 

ang tauhan ay magsasagawa ng Pre-Work Assessment/JSA na kinabibilangan ng: 
o Sapat na kagamitang pangkomunikasyon (i.e. cell phone na may signal) 
o Panloob o panlabas na mga mapagkukunan ng pagsagip 
o Uri at lokasyon ng mga kagamitan sa pagsagip 
o Daanan at punto ng angklahe 
o Paraan ng pagsagip 
o Lokasyon ng kit para sa pangunang lunas 
o Longitude at latitude coordinate (tandaan: maaaring magkahiwalay ang mga aerial 

evacuation coordinate site) 
o Direksyon at mapa sa site 
o Mga numerong pang-emergency at mga contact number 

• Mga Paraan ng Pagsagip – Ang mga sumusunod na paraan ng pagsagip na may 
mataas na anggulo ay ibinigay bilang mga halimbawa ng mga hakbang at pamamaraan 
na isasaalang-alang sa oras ng pagliligtas at pagtanggal ng isang nahulog na 
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manggagawa. Tandaan: Ang mga ito ay hindi eksklusibong mga paraan para sa 
pagsagip, at ang aktwal na mga teknik at pamamaraan ng pagsagip ay dapat paunang 
matukoy sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang plano sa pagsagip at alinsunod sa 
pagsasanay ng tagapagsagip.  

 
• Ang pagsagip sa sarili ay nangyayari kapag ang nahulog 

na taga-akyat ay hinila ang sarili sa kaligtasan pagkatapos 
mahulog, kung saan walang tulong na kailangan. 

• Nangyayari ang tinulungang pagsagip sa sarili kapag ang 
isang tagapagsagip ay nagbibigay ng tulong o mga tool na 
nagpapahintulot sa isang nahulog na empleyado na hilahin 
ang kanilang sarili pabalik sa kaligtasan pagkatapos ng 
pagkahulog. 

• Ang pagliligtas sa pamamagitan ng pagtatanggal ay 
nangyayari kapag (karaniwang paraan ng tanging 
tagapagsagip). 
o Ikakabit ng tagapagsagip ang pangsagip na lubid sa 

itaas ng nasugatang empleyado. 
o Ikokonekta ng tagapagsagip ang kanilang pababang 

aparato sa pangsagip na lubid at bababa sa posisyon upang kumonekta sa 
biktima. 

o Kailanman ang biktima ay hindi dapat ikabit sa tagapagsagip; ang biktima ay 
dapat ikabit sa pangsagip na aparato. 

o Ang tagapagsagip ay maaaring gumamit ng block and tackle system (3:1 - Z 
rig/block and tackle) upang iangat ang nahulog na manggagawa mula sa 
kanilang fall arrest lanyard. 

o Pagkatapos ng positibong paglipat ng timbang ng biktima sa sistema ng 
pagsagip, dapat idiskonekta ng tagapagsagip ang fall arrest lanyard sa 
pagkahulog ng biktima. 

o Ang tagapagsagip ay magpapatuloy sa isang matatag na pagbaba na may 
nakakabit na biktima hanggang sa maabot ang antas ng lupa.   

• Pagsagip sa pamamagitan ng pababa (karaniwang dalawa o higit pang paraan 
ng tagapagsagip). 
o Ang Unang Tagapagsagip ay aakyat sa isang mataas na punto sa itaas ng 

biktima at sisigurihin ang block at rescue na lubid sa istraktura. Pagkatapos, 
ikinokonekta ng Unang Tagapagsagip ang lubid na pangsagip sa likod D-ring 
ng biktima. 

o Ang Ikalawang Tagapagsagip ay mag rig ng aparato/sistema ng pagsagip sa 
lupa o nakataas na punto ng angklahe. 

o Ang Ikalawang Tagapagsagip ay itataas ang biktima upang paluwagin ang 
tensyon sa PFAS sa pamamagitan ng paggamit ng 3:1 z-rig/block and tackle, 
o vector force. 

o Aalisin ng Unang Tagapagsagip ang biktima mula sa PFAS. 
o Ibababa ng Ikalawang Tagapagsagip ang biktima gamit ang aparato ng 

pagsagip na naka-angklahe sa lupa. Tandaan: Maaaring kailanganin ang 
mga tagline upang makontrol ang paggalaw ng biktima habang ibinababa. 

• Ang pangunang lunas (FA) ay dapat ibigay sa nasugatan na empleyado ng isang taong 
sinanay sa FA/CPR hanggang sa dumating ang lokal na koponan ng medikal na 
emergency. 

• Matapos sagipin, makipag-ugnayan kaagad sa Kagawaran ng Kaligtasan sa lalong 
madaling panahon. 

• Ang site at lahat ng kagamitan ay dapat na mai-saayos hanggang sa maisagawa ang 
wastong pagsisiyasat sa insidente. 
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 Pag-aangat ng mga Manggagawa 
Tinutukoy ng mga sumusunod na seksyon ang mga kinakailangan sa kaligtasan na 
kasangkot sa pag-angat ng mga manggagawa gamit ang mga crane/man-basket at aerial 
lift. 

 
Ang pamamaraang ito ay hindi kasama ang mga sumusunod na pamamaraan para sa 
pagaangat ng mga manggagawa (Sasakay sa Linya). Ang pagtataas ng mga tauhan sa 
anumang paraan sa labas ng mga naaprubahang pamamaraan sa ibaba ay MAHIGPIT 
NA IPINAGBABAWAL. 

 
Ang mga pamamaraang ito ay mga huling alternatibo kapag ang mga kumbensyonal na 
pamamaraan ng pag-access sa tore ay nasuri at itinuturing na hindi magagawa. Ang 
mga pamamaraang ito ay ipinagbabawal nang walang pahintulot mula sa 
Kagawaran ng Kaligtasan ng SBA. Lahat ng kahilingan ay dapat nakasulat. 

 Entablado ng mga Manggagawa/Man-basket 
8.6.1.1 Pagpaplano ng Trabaho 
Ang paggamit ng mga crane o derrick para pagtataas ng mga empleyado 
sa mga entablado ng manggagawa/man-basket ay gagamitin lamang 
kapag wala ng iba pang ligtas na alternatibong paraan ng pag-aangat ng 
mga tauhan na magagawa. 

 
Ang field supervision ay dapat tiyakin na ang Personnel Hoisting Permit ay 
nakumpleto at ang lahat ng mga kinakailangan ay natupad bago magtaas ng 
sinumang tauhan. Dapat makumpleto ang lahat ng elemento ng permit bago 
ang pag-angat at kasama ang: 

 

• Impormasyon sa trabaho 
• Marka ng mga kagamitan sa pag-aangat 

• Inspeksyon ng kagamitan 

• Pagpupulong bago mag-angat 
• Pagsubok na pag-angat / pagsubok ng patunay 

• Mga lagda sa pag-apruba 

 
Kukumpletuhin ng mga tauhan ang isang bagong Personnel Hoisting 
Permit sa bawat araw ng proyekto at anumang oras na may gagawing 
pagbabago sa lokasyon ng crane, rigging equipment, kargada, o disenyo 
ng pang-angat. 

 
Ang Personnel Hoisting Permit ay dapat panatilihin at magagamit para sa 
pagsusuri sa lugar ng trabaho hanggang sa matapos ang trabaho. 

 
8.6.1.2 Crane (Man-basket) 

• Ang crane ay dapat may patunay ng taunang inspeksyon sa lugar ng 
trabaho. 

• Ang crane ay dapat may boom angle indicator na nakikita ng 
tagapangasiwa. Ang mga crane na may telescoping boom ay dapat 
lagyan ng aparato na malinaw na nagpapakita ng pinalawig na haba ng 
boom o ang load radius ay dapat na tumpak na matukoy bago iangat ang 
mga empleyado. 

• Ang crane ay dapat na lagyan ng gumaganang anti-two block na aparato. 

• Ang crane load-line ay hindi dapat gawa sa rotation-resistant wire rope. 
• Ang crane ay dapat nasa loob ng 1% na antas at ang mga outrigger ay 

dapat ilagay sa unipormeng cribbing. 
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• Ang mga kawit ay dapat lagyan ng positibong nagsasarado na trangkang 
pangkaligtasan. 

• Ang pinagsamang bigat ng loaded platform at ang rigging nito ay hindi 
dapat lumampas sa 50% ng markadong kapasidad ng crane. 

• Ang mga tagline ay dapat gamitin upang pigilan ang man-basket na 
makipag-ugnayan sa istraktura sa oras ng pagtataas. Dapat idokumento 
ang mga partikular na pangyayari o kundisyon na pumipigil sa paggamit 
nito. 

• Ang mga manggagawa ay hindi pinahihintulutang mag-sabit nang direkta 
sa load line.  
 

8.6.1.3 Entablado ng mga Manggagawa 

• Ang entablado ng mga manggagawa ay dapat na idinisenyo na may hinde 
bababa sa lima na safety factor at dapat na idinisenyo ng isang 
kwalipikadong inhinyero o isang kwalipikadong tao na may kakayahan sa 
disenyo ng istruktura. 

• Ang entablado ay dapat may permanenteng pagmamarka o plaka na 
nagpapakita ng na-markahan na kapasidad at bigat ng entablado. Ang 
kargada ng entablado ng mga manggagawa ay hindi maaaring lumampas 
sa na-markahan na kapasidad nito. 

• Ang entablado ay dapat na naka-rig sa load block upang mabawasan ang 
labis na pag-ugoy o pagtagilid dahil sa paggalaw ng mga tauhan. 

• Ang entablado ng mga manggagawa ay dapat bigyan ng karaniwang 
sistema ng guardrail na nakapaloob mula sa toe-board hanggang sa 
gitnang harang. Ang entablado ay magkakaroon ng grab rail, proteksyon 
sa itaas kapag kinakailangan, at sapat na headroom. Kung ang trangkahan 
ng pagpasok ay ibinigay, ang trangkahan ay dapat na may aparatong 
pang-sara na nakalagay sa oras ng pagtataas. 
 

8.6.1.4 Rigging (man-basket) 

• Kapag nagtataas ng mga tauhan, ang wire rope ay dapat na kayang 
makabuhat ng pitong beses sa pinakamataas na pinapahintulutang 
kargada. 

• Ang mga bridle na ginamit bilang isang koneksyon para sa entablado ay 
hindi dapat gamitin para sa anumang iba pang layunin. 

• Kapag ginamit ang wire rope bridle para ikonekta ang entablado sa load 
line, titiyakin ng tauhan na ang bridle legs ay konektado sa master link o 
shackle. 
 

8.6.1.5 Pagpupulong bago Mag-angat 
 
Magsasagawa ang field supervision ng pagpupulong bago mag-angat bago 
magsagawa ng pagsubok sa pag-karga, pagsubok sa pag-angat, at 
inspeksyon. Ang pagpupulong bago mag-angat ay uulitin sa tuwing may 
gagawing pag-angat mula sa isang bagong lokasyon, bagong araw, o kapag 
may bagong manggagawa na nakatalaga sa operasyon. 

 
Ang field supervision, tagapangasiwa ng crane, at mga manggagawa ay 
dadalo sa pagpupulong bago mag-angat para talakayin ang mga sumusunod: 
• Komunikasyon 

• Mga senyales na salita/kamay o radyo 
• Mga pamamaraan ng pag-taas 

• Pagsubok sa pag-angat, pagsubok ng patunay, at inspeksyon 
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8.6.1.6 Pagsubok ng Patunay, Pagsubok ng Pag-angat, at mga 
Inspeksyon 

Kaagad bago maglagay ng mga manggagawa sa hoist line, ang supervisor 
kasama ang mga tauhan ay magsasagawa ng pagsubok ng pag-angat, 
pagsubok ng patunay, at inspeksyon. Lahat ng pagsubok ng patunay, 
pagsubok ng pag-angat, at inspeksyon ay dapat idokumento at mananatili sa 
lugar na pinagtatrabahuan hanggang sa makumpleto ang proyekto. 

 
Magsasagawa ang tauhan ng pagsubok ng patunay sa 125% ng na-marka 
na kapasidad ng entablado sa pamamagitan ng paghawak nito sa isang 
nakasuspinde na posisyon sa loob ng limang minuto na may pantay na 
nakabahaging bigat. Ang pagsusulit na ito ay maaaring magawa gamit ang 
isang dynamometer sa baba ng tore o gamit ang isang paunang natukoy 
na bigat. Halimbawa, kung ang markadong kapasidad ng man basket ay 
453 kilo/1000 libra, ang timbang ng kargada para sa pagsubok ng patunay 
ay dapat na 567 kilo/1,250 libra. (1,000*1.25=1,250). 

 
Kapag naisagawa na ang pagsubok ng patunay, magsasagawa ang tauhan 
ng pagsubok ng pag-angat. Isasagawa ang pagsubok ng pag-angat mula sa 
lupa patungo sa lokasyon kung saan ipapaakyat ang mga empleyado. Ang 
tagapangasiwa ng pag-angat ay dapat magpasiya na walang interference na 
umiiral. 

 
Pagkatapos makumpleto ang pagsubok ng patunay at pagsubok ng pag-
angat, ang Taong may Kakayahan ay magsasagawa ng inspeksyon ng: 
• Wire ropes para matiyak na maayos ang pagkakalapat sa mga drum at 

bigkis. 
• Pantaas, punong suporta, at pundasyon. 

• Maramihang parte ng mga linya upang makita na hindi sila baluktot. 
 

Kung may nakitang mga depekto sa oras ng mga inspeksyon, dapat gawin 
ang mga pagwawasto at dapat na ulitin ang pagsubok ng patunay, pagsubok 
ng pag-angat, at inspeksyon. Ang pagsubok ng patunay, pagsubok ng pag-
angat, at inspeksyon ay dapat ding ulitin sa tuwing ililipat ang pantaas o sa 
simula ng bawat araw habang nasa proyektong iba’t ibang araw. 

 
8.6.1.7 Ligtas na Operasyon habang Nag-aangat ng Manggagawa 

• Gagamitin ng mga manggagawa ang PFAS ayon sa tinukoy ng Personnel 
Hoisting Permit at maglalagay ng lanyard sa entablado ng manggagawa. 

• Dapat panatilihin ng mga manggagawa ang lahat ng bahagi ng katawan 
sa loob ng entablado habang tumataas, bumababa, at pumoposisyon. 

• Ang mga manggagawa ay dapat magtrabaho sa loob ng entablado; 
tiyaking maayos at walang panganib ang entablado bago lumabas o 
pumasok. 

• Ang lahat ng mga materyales at kasangkapan ay dapat na naisaayos 
upang maiwasan ang pagkalaglag mula sa entablado. 

• Ang mga nakataas na empleyado ay dapat manatili sa direktang nakikita 
o komunikasyon sa tagapangasiwa ng crane sa lahat ng oras. Sa ilang 
mga kaso, maaaring gumamit ng taong taga-senyas. 

• Ang tagapangasiwa ng crane ay dapat na nasa mga kontrol kapag ang 
entablado ay inookupahan. 

• Itigil ang lahat ng pagpapaandar ng pagtaas sa oras na may malakas na 
hangin o masamang panahon. 
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 Aerial Lifts 

• Para sa layunin ng dokumentong ito, kasama sa mga aerial lift ang mga scissor 
lift, single-man vertical lift, at articulating boom lift. 

• Ang mga tagapangasiwa ay dapat magbasa at sumunod sa lahat ng mga 
palatandaan ng babala at maging pamilyar sa manwal ng pag-gamit ng aerial lift. 

• Tiyakin na ang mga tagapangasiwa ay makatatanggap ng dokumentasyon ng 
oryentasyon sa pag-gamit ng aerial lift mula sa kumpanyang nagpaparenta ng 
kagamitan kapag ang kagamitan ay naihatid na sa lugar ng trabaho. 

• Huwag gamitin ang aerial lift upang magtaas ng mga materyales sa 
konstruksiyon o lumampas sa kapasidad ng entablado o mga limitasyon sa 
timbang. 

• Gumamit lamang ng pang-angat para mag-taas ng mga tauhan at maliliit na 
kagamitan na pang-kamay. 

• Panatilihin ang 100% na proteksyon sa pagkahulog sa loob ng entablado/basket. 

• Ilakip ang PFAS sa naaprubahang punto ng angklahe sa loob ng 
entablado/basket. Huwag ilakip ang PFAS patungo sa labas ng 
entablado/basket. 

• Ang tagapangasiwa ng aerial lift ay dapat magsagawa at magdokumento ng 
isang biswal na inspeksyon bago gamitin. Available ang isang Checklist ng Aerial 
Lift Equipment bilang isang paraan ng dokumentasyon sa website ng SBA. 

• Huwag tumayo sa gitna o itaas na harang ng entablado para mapuntahan ang 
posisyon sa trabaho. 

 Mga Hagdan 

• Ang mga hagdan ay dapat may mga etiketa at na-markahan. Dapat sumunod ang 
gagamit sa mga rekomendasyon ng tagagawa. Hindi 
pinahihintulutan ang mga hagdan na "sariling-gawa/binago ang 
gawa" sa site.  

• Ang lahat ng hagdan ay dapat suriin para sa mga depekto o pinsala 
bago ang bawat paggamit. Ang mga nasirang hagdan ay dapat 
alisin sa serbisyo. 

• Humarap sa hagdan at panatilihin ang tatlong punto ng kontak 
habang pataas at pababa sa hagdan. 

• Huwag magdala o magbuhat ng anumang materyal habang 
umaakyat o bumababa sa hagdan.  

• Huwag gumamit ng mga bakal na hagdan sa paligid o malapit sa 
mga kagamitan may kuryente. 

• Huwag itali ang mga hagdan sa isa’t isa. 

• Ang tamang dalisdis para sa isang tuwid/ekstensyon na hagdan ay 
4:1. 

• Ang mga hagdan ng uri ng ekstensyon ay dapat na matibay kapag ginamit (Nakatali) 
• Kapag ginamit ang isang uri ng ekstensyon na hagdan upang mapuntahan ang isang 

mataas na lokasyon ng trabaho, ang hagdan ay dapat umabot ng 1 metro/3 talampakan 
sa ibabaw ng lokasyon ng trabaho. 

• Dapat gamitin ang mga step-ladder sa maaliwalas at naka-tuwid na posisyon. 
• Huwag tumayo o humakbang sa tuktok na entablado o tuktok na hakbang. 

 

 Mga Scaffold 

• Ang pagbuo, pagbaklas, pagbabago, paggalaw, at pagkukumpuni ng scaffold ay dapat 
gawin ng isang Taong may Kakayahan. 

• Ang lahat ng scaffolding ay dapat na na-uri para sa nilalayong paggamit. 

• Ang mga scaffold ay dapat suriin bago ang bawat rilyebo sa trabaho. 
• Ang mga na-uri na pang-ibabaw na harang, pang-gitnang harang, at toe boards ay 

dapat ikabit sa lahat ng mga bukas na gilid o bingit. 
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• Ilagay ang mga scaffold sa ligtas na tapakan. Ang mga bagay na hindi matatag, tulad ng 
mga tabla, kahon, maluwag na ladrilyo, o hollow concrete block ay hindi dapat gamitin. 

• Agarang iulat ang anumang pinsala. 

• Huwag umakyat o magtrabaho mula sa cross bracing, pang-ibabaw na harang, o pang-
gitnang harang ng scaffold. 

• Lagyan ang mga scaffold ng mga hagdan at huwag umakyat sa mga miyembro ng 
istruktura. 
 

9.0 POKUS LIMANG PAKSA 2 – PANGKALIGTASAN SA KURYENTE/LOCKOUT TAGOUT 
Ang lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat magkaroon ng 
kaalaman sa pagkakaroon at mga kaugnay na panganib na dulot ng mga sistemang 
elektrikal na may enerhiya na umiiral sa lugar ng proyekto sa pamamagitan ng Pre-Work 
Assessment/JSA. 
Ang lahat ng mga de-kuryenteng sirkito ay dapat ilagay sa isang "kundisyon sa trabahong 
ligtas sa kuryente" (ibig sabihin, na-de-energized, naka-lock out, at nasubok/na-verify bago 
magsagawa ng trabaho sa mga de-kuryenteng bahagi, kagamitan at mga kable, atbp.). Ang 
pagtatrabaho sa "live" na mga bahagi ng kuryente, kagamitan, at mga kable ay hindi 
pinahihintulutan, maliban kung ang pag-de-energize ng kagamitan ay nagpapakilala ng 
karagdagan o mas mataas na mga panganib o hindi magagawa dahil sa disenyo ng 
kagamitan o mga limitasyon sa pagpapatakbo (>50 vDC). 
 

 Mga Panganib sa Kuryente  
Ang mga potensyal na panganib sa kuryente ay kinabibilangan ng: 
• Pagka-dikit sa mga terminal ng baterya habang nagkakabit o nagpapanatili. 

• Paka-dikit sa mga nakalantad na sirkitong elektrikal kapag nagbubukas ng mga panel, 
gumagawa ng mga koneksyon, pag-troubleshoot, pagpapalit ng ilaw, at pagsubok ng 
alarma. 

• Paka-dikit sa mga nakalantad na naka-energize na sirkito o mga kable dahil sa 
pagkasira, mga depekto, o labis na pagkasira ng mga kagamitan/bahagi ng de-kuryente.  

• Pagkabigong gumamit ng mga ground fault circuit interrupter (GFCI). 

• Pag-install ng pansamantala at permanenteng suplay ng kuryente para sa mga 
kagamitan sa telekomunikasyon. 

• Mga Generator 
• Paka-dikit sa mga linya ng kuryente sa may ilalim ng lupa at sa may itaas. 

 
 Ligtas na mga Gawaing Elektrikal 

• Lugar ng Pagtatrabaho at mga clearance – Panatilihin ang sapat na clearance. 
• Pagtatrabaho malapit sa mga linya ng kuryente sa itaas – Ang sinumang hindi 

kwalipikadong tao, sasakyan, o kagamitang mekanikal na nagtatrabaho sa isang mataas 
na posisyon malapit sa mga linya ng kuryente sa itaas ay dapat magpanatili ng hindi 
bababa sa 3 metro/10 talampakan na clearance (sa pagtukoy sa pinakamalapit na 
kondaktibong bagay malapit sa linya ng kuryente ) para sa mga boltahe sa lupa na 50 
kV o mas mababa at sa karagdagang 4 na pulgada para sa bawat 10 kV o hihigit sa 50 
kV.   

• Paglalagay ng etiketa at pagmamarka ng mga de-kuryenteng kagamitan – Ang lahat ng 
mga kagamitan na namamahagi ng kuryente, mga panel, at cabinet na 50 volts o mas 
mataas ay malinaw na lalagyan ng etiketa na nagpapakilala sa mga boltahe na naroroon 
at para sa pangkalahatang babala sa panganib ng arc flash. Ang bawat paraan ng 
pagdiskonekta ay dapat na malinaw na nilagyan ng etiketa upang ipahiwatig kung aling 
bahagi ng kuryente ang kinokontrol nito. 

• Ground fault circuit interrupter (GFCIs) – Gagamitin ito para sa lahat ng aktibidad sa 
gawaing konstruksiyon. 

• Mga kasangkapan na may boltahe - Ang lahat ng trabaho sa mga bahaging de-kuryente, 
kagamitan, at mga kable ay gagawin lamang gamit ang mga insulated na kasangkapan 
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na na-markahan para sa hindi bababa sa boltahe na nasa sistema kung saan ginagawa 
ang trabaho. 

• Mga nababaluktot na dugtungang kurdon: 
o Ang mga nababaluktot na dugtungang kurdon (extension cords) na ginagamit sa site 

ay dapat na pan-labas ang marka at dapat na naglalaman ng equipment-grounding 
conductor. Walang flat na kurdon. 

o Hindi pinahihintulutan ang mga uri ng dugtungang kurdon na "sariling-gawa/binago 
ang gawa". 

o Ang mga pamalit na koneksyon sa dulo ay hindi pinahihintulutan.  
o Ang mga nababaluktot na dugtungang kurdon ay hindi dapat gamitin bilang kapalit 

para sa mga nakapirming mga kable ng istraktura, dumaan sa mga butas sa mga 
dingding, kisame, o sahig, dumaan sa mga pintuan, bintana, o katulad na puwang, 
nakakabit sa mga kalatagan ng gusali, o nakatago sa likod ng mga pader ng gusali , 
kisame, o sahig. 

o Kailanman ay hindi dapat pagdugtungin o pagdikitin ang mga nababaluktot na 
dugtungang kurdon. 

o Ang kagamitang portable na kurdon, kagamitang plug-connected, at 
magkakasamang nababaluktot na kurdon ay dapat na may biswal na inspeksyon 
bago gamitin sa bawat shift para sa mga panlabas na depekto at ebidensya ng 
posibleng panloob na pinsala. 

o HUWAG gumamit ng nababaluktot na kurdon para magtaas, magbaba, o hilahin ang 
kagamitang elektrikal na portable. 

o Tiyaking tuyo ang mga kamay kapag nagsasaksak at nagaalis sa saksakan ng mga 
nababaluktot na kurdon at dugtungang kurdon. 
 

 Mga PPE na Pang-Elektrikal 

• Magsuot ng antas ng PPE na angkop para sa proteksyon laban sa umiiral na panganib 
ng elektrikal at arc flash, gaya ng nakasaad sa etiketa ng babala sa panganib ng arc sa 
kagamitan. Responsibilidad ng May Kakayahang Tao na magsuot ng wastong PPE na 
angkop para sa proteksyon laban sa mga panganib ng kuryente na naroroon. Ang ilang 
mga halimbawa ng naaprubahang PPE ay ang mga sumusunod: 
o Dielectric insulated na gwantes na 00 ang marka na boltaheng gwantes. 
o Panangga sa mukha at markadong elektrikal na panangga sa mukha. 
o Damit na lumalaban sa apoy, damit na gawa sa likas na hibla, nomex o PBI na hibla. 
o Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng kondaktibo na alahas o damit (hal. 

watch band, pulseras, singsing, kuwintas, key chain, tela na may kondaktibong 
sinulid) habang nagsasagawa ng electrical work. 

 
 Mga Pamamaraan ng Lockout/Tagout 

• Ipaalam sa lahat ng apektadong tao ang nakabinbing lockout. 

• Tukuyin ang lahat ng pinagmumulan ng kuryente na kinakailangan ma de-energize at 
mai-lock out. 

• De-energize ang kagamitan (pagpapadaloy ng natitirang enerhiya). 
• Maglagay ng mga aparato na bigay ng kumpanya na nag-hihiwalay ng enerhiya at mga 

kandado na may mga tag ng pagkakakilanlan (isang kandado bawat awtorisadong tao 
para sa bawat punto ng lockout). 

• Subukan ang kasangkapan gamit ang isang voltmeter upang mapatunayan na ang 
kagamitan ay na de-energized. 

• Magsagawa ng kinakailangang gawain. 
• Bago muling buhayin ang sistema, tiyaking natanggal ang mga kasangkapan at tao at 

ibinalik ang anumang mga proteksyon. 
• Ipaalam sa mga apektadong empleyado ang pagtanggal ng mga lock at tag. 

• Alisin ang (mga) lockout/tagout na aparato at buhayin ang kagamitan. 
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10.0 POKUS LIMANG PAKSA 3 – MANWAL NA PAGHAWAK AT PAGBUHAT NG GAMIT 
Ang lahat ng mga materyales ay dapat na maayos na nakasalansan at hinde gumagalaw 
upang maiwasan ang pagdausdos, pagkahulog, o pagbagsak. Ang mga pasilyo, hakbang, at 
daanan ay dapat panatilihing malinis para sa ligtas na paggalaw ng mga empleyado at 
kagamitan. Ang mga lugar na imbakan ay dapat panatilihing walang mga materyales na 
nagpapakita ng mga panganib tulad ng pagkadapa, sunog, at mga nakaharang sa lagusang 
pang-emergency at mga daanan. 

 
Bago ang manu-manong pagbubuhat o paglipat ng mga materyales, suriin ang bubuhatin 
upang matukoy kung kailangan ng tulong. Ang mga pagsasaalang-alang upang matukoy 
kung kailangan ng tulong ay kinabibilangan ng: 
• Timbang ng bagay 

• Sukat at hugis 

• Hawak ng kamay 
• Daan ng paglalakbay (mula saan/papunta saan) 

• Personal na pisikal na kakayahan 
 

Gumamit ng wastong mga diskarte sa pag-aangat kapag humahawak ng mga materyales: 
• Magtatag ng magandang pagtapak bago subukang mag-angat. 

• Huwag sumandal. Panatilihing tuwid ang iyong likod. 
• Yumuko gamit ang tuhod at hindi ang baywang. 

• Ibaluktot ang iyong mga tuhod at bumaba na malapit sa kargada. 

• Gamitin ang pwersa ng iyong mga binti kapag magbubuhat. 
• Iwasan ang pag-angat sa itaas at pag-pilipit. 

• Hangga't maaari gumamit ng mga mekanikal na tulong upang mabawasan ang dami ng 
bubuhatin (pallet jack/cart/forklift/wheelbarrow). 
 

11.0 POKUS LIMANG PAKSA 4 – KALIGTASAN SA PAG-GAMIT NG MGA CRANE, 
PANTAAS AT RIGGING 
Ang lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat magkaroon ng 
kaalman sa pagkakaroon at kaugnay na mga panganib na dulot ng mga aktibidad sa 
trabaho na kinasasangkutan ng mga crane, pantaas, at rigging sa pamamagitan ng Pre-
Work Assessment/JSA. 
 

 Mga Crane, Pantaas, Boom Truck 

• Ang lahat ng tagapangasiwa ng crane ay dapat 
sanayin at sertipikado.  

• Ang crane ay dapat suriin taun-taon, at ang mga 
sumusuportang dokumentasyon ay dapat 
panatilihin sa lugar na pinagtatrabahuan. 

• Ang tagapangasiwa ng crane ay dapat 
magsagawa ng dokumentadong biswal na 
inspeksyon araw-araw. 

• Anumang mga kakulangan na napansin sa oras 
ng inspeksyon ay dapat na maayos na 
matugunan bago gamiting ang crane. 

• Dapat na mayroong 10lb/4.5kg ABC na klase ng 
pang-apula ng apoy sa istasyon ng 
tagapangasiwa. 

• Ang load chart na partikular sa crane ay dapat 
mapanatili sa taksi ng crane. 

• Ang tagapagpahiwatig ng anggulo ng boom ay dapat na nakikita mula sa istasyon ng 
tagapangasiwa. 
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• Ang kwalipikadong rigger at/o taga-senyas ay dapat na naroon sa site para sa 
operasyon ng pag-angat.    

• Ang mga outrigger ng crane na may gulong na goma ang dapat gamitin. Ang paggamit 
ng mga bakal na plato o matibay na kahoy para sa outrigger cribbing ay kinakailangan. 

• Ang bigat ng crane ay dapat na wala sa mga gulong. 

• Barikadahan ang lugar na iimbayan ng counterweight. 
• Ang mga kapulungan ng pantaas ay dapat magkaroon ng positibong paraan ng 

pagkakabit ng wire rope sa drum, pagpapanatili ng hindi bababa sa tatlong balot ng wire 
rope sa drum, at pagpapanatili ng wire rope sa drum na 3 in/7.6cm mababa sa tuktok ng 
flange. Ang mga kapulungan ng pantaas ay dapat malagyan ng pangunahin at 
pangalawang sistema ng preno na may kakayahang humawak ng 125% ng kapasidad 
ng pag-angat ng pantaas. 

• Ang mga preno ng pantaas ay may kakayahang kontrolin ang pagbaba ng kargada at 
ihinto ito (nang walang pag-yanig habang kumakarga). 

• Ang mga kontrol ng pantaas ay dapat na madaling makikita, malinaw na namarkahan, 
may kakayahang simulan/ihinto ang pagkarga sa mga kondisyong pang-emergency, at 
mapanatiling gumagana ayon sa disenyo. 

• Ang mga pantaas na may labis na kargada o inaayos ay dapat na ma-inspeksyon at ma-
suri ang pagkarga bago maibalik sa serbisyo. 

• Ang mga kargada ay hindi dapat iangat sa ibabaw kung saan may mga tauhan o ang 
trabaho ay hinde dapat gawin sa ilalim ng mga naka-suspendido na kargada. 

• Ang mga tagline ay dapat gamitin upang kontrolin ang pagkarga. 

• Mga kritikal na pag-angat – Ang Critical Lift Permit ay dapat kumpletuhin bago ang lahat 
ng pag-angat na kung maaaring may banggaan, mabalisa, o malaglag ang load ay may 
kinalaman sa alinman sa mga sumusunod: 
o Pag-angat ng mga manggagawa o pag-angat sa mga mapanganib na lugar; 
o Ang kargada ay lumampas sa 75% ng kapasidad ng crane gaya ng ipinapakita sa 

mga load chart ng tagagawa para sa crane configuration na gagamitin; at 
o Mga pag-angat na gumagamit ng higit sa isang crane (mga tandem na pag-angat) 

na humahawak sa iisang kargada. 
 

 Mga Capstan 

• Ang bilang ng mga balot ng lubid sa capstan drum ay dapat na pare-pareho sa kalakhan 
ng kargada ng pang-angat at rekomendasyon ng tagagawa. 

• Ang bilang ng mga balot sa drum ay dapat na limitado upang maiwasan na lumampas 
ang lubid sa dulo ng drum. 

• Ang mga pag-iingat ay dapat gawin upang maiwasan ang pagkasabit-sabit ng ibang 
mga linya sa lubid ng capstan. 

• Ang dugtungan ng lubid ay hindi dapat madikit sa capstan drum. 

• Ang mga capstan ay hindi dapat gamitin nang hindi gumagamit ng pedal ng paa na may 
positibong “pagtigil”. 

• Ang mga lubid ay dapat tanggalin sa drum ng mga capstan kapag hindi ginagamit. 
• Ang mga capstan ay hindi dapat gamitin upang mag-taas o mag-baba ng mga 

manggagawa.  
• Ang mga tagline ay dapat gamitin upang kontrolin ang kargada. 

• Batay sa bigat ng kargada, gumamit ng parehong bilang ng mga balot sa drum para 
itaas ang kargada o para ibaba ito. 

• Ang mga pang-kalso ay dapat isaalang-alang sa mga operasyon ng pag-angat batay sa 
plano ng pag-angat. 
 



Manwal sa Kaligtasan ng Site ng SBA 

Binago Enero 2022  27 | P a h i n a  

 Mga Gin Pole 
 

• Tanging ang mga ininhinyero at ginawang gin pole na may 
sertipikadong mga marka ng kapasidad ang dapat gamitin sa 
anumang site ng SBA. 

• Ang mga gin pole ay dapat suriin habang binubuo ito bago 
gamitin sa isang partikular na proyekto, matapos ang anumang 
hinde karaniwan na pangyayari, at taun-taon. Ang mga 
inspeksyon sa site ay maaaring binubuo ng isang biswal na 
inspeksyon at isasagawa ng mga manggagawa sa site na may 
kaalaman sa paggamit ng gin pole. Ang taunang inspeksyon ay 
dapat na mas maging masusi ang pag-inspeksyon na 
nakadokumento at isinagawa ng isang taong may kakayahan. 

• Ang pagpapadulas ng mga bearing at pulley ng "rooster head" 
ay dapat gawin bago gamitin ang gin pole. 

• Ang mga tagline ay dapat gamitin upang kontrolin ang 
pagkarga. 

• Huwag kailanman lalampas sa na-markahan na kapasidad ng Gin pole. 
• Ang mga gin pole ay dapat na hinde kina-kalawang at walang mga depekto. 

• Ang isang plano ay dapat na naisagawa upang maiwasan ang pagtagilid ng gin pole 
habang nasa proseso ng paglukso. 

• Ang pagsakay sa mga gin pole at linya ng pantaas ay ipinagbabawal sa lahat ng 
oras. 
 
 Rigging 

• Ang mga rigger ay dapat makatanggap ng pormal na pagsasanay sa pangunahing pag-
rigging, pag-configure ng kargada, at mga bahagi ng rigging. 

• Ang mga taga-senyas ay dapat tumanggap ng pormal na pagsasanay sa mga senyales 
ng crane at mga ligtas na kasanayan sa pag-aangat.  

• Ang disenyo, konstruksyon, inspeksyon, pagpapanatili, at operasyon ng mga sling, 
shackles, mga link, mga bloke, mga lifting eye, mga kawit, at iba pang mga bahagi ng 
pag-angat ay dapat na sumusunod sa naaangkop na regulasyon at mga kinakailangan 
ng tagagawa. 

• Lahat ng rigging at bahagi ng pantaas ay dapat matatakan o malagyan ng tanda sa 
naaangkop na mga marka/kapasidad ng kargada. (Mga Halimbawa: Working Load Limit 
(WLL), Safe Working Load (SWL)) 

• Anumang bahagi na may markang kilo Newton (kN) (hal: PPE, mga carabineer, PFAS) 
ay hindi maaaring gamitin bilang rigging device. 

• Ipinagbabawal ang mga bahagi ng rigging na sariling-gawa. 
• Ang mga markadong sling ay dapat gamitin sa lahat ng oras. Ang mga lubid ay hindi 

dapat gamitin bilang pamalit sa mga sling. 
• Ang mga rigging load ng mga manggagawa ay dapat suriin ang lahat ng rigging at mga 

aparato ng pag-angat bago ang bawat paggamit. 
• Kung may nakitang mga depekto, ang kagamitan na may depekto ay dapat na alisin sa 

serbisyo at lagyan ng tanda ng “Panganib, Huwag Gamitin – May sira” o sirain na. 
• Alamin ang bigat ng kargada na iniaangat at ang kapasidad ng kagamitan sa pagaangat. 

• Huwag patibayin o paikliin ang mga sling sa pamamagitan ng pagbuhol o paggamit ng 
mga trangka. 

• Lagyan ng pad o protektahan ang mga sling mula sa matutulis na mga sulok.  

• Ang mga kargada ay dapat nakasentro sa bahagi ng pang-angat at ang mga kawit ay 
hindi dapat nag-aangat sa may tulis o likod nito. 

• Gumamit lamang ng mga kawit na may spring-loaded na safety latch. 
• Gumamit ng shackle tuwing higit sa dalawang-choker eyes ang inilalagay sa isang kawit 

at huwag lalampas sa anggulo ng pag-angat sa sling na 30˚. 
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 Mga Sintetikong Lubid 

Ang mga sintetikong lubid na ginagamit para sa pag-tataas ay dapat may batid na 
Minimum Breaking Strength (MBS) at isang markadong salik para sa paggamit ng 10:1. 
Ang mga lubid na ginamit kasabay ng block/pulley ay dapat may d/D Diameter/diameter) 
load line to block ratio na 6:1. 

 

• Ang lubid ay dapat suriin araw-araw bago ang bawat paggamit. Ang mga pamantayan 
sa pag-imbak at inspeksyon ay kinabibilangan ng: 
o Pagkagalos o pagkayamot 
o Pagkadulas 
o Pagkakatulad ng diameter 
o Pagkawala ng kulay 
o Nakalantad na gitna 
o Edad 
o Pagkasira sa pamamagitan ng kemikal o UV.  

 
12.0 POKUS LIMANG PAKSA 5 – KALIGTASAN SA ENERHIYANG ELECTROMAGNETIC 

Ang lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat magkaroon ng 
kaalaman sa pagkakaroon at kaugnay na mga panganib na dulot ng enerhiyang 
electromagnetic (EME) sa pamamagitan ng pagsasanay at ang Pre-Work 
Assessment/JSA. Ang mga panganib sa EME ay maaaring umiral sa mga site ng 
paghahatid ng komunikasyon na aktibo sa mga tuntunin ng potensyal na maglabas ng mga 
radio wave (i.e. radio frequency – RF) at lahat ng manggagawa ay dapat protektado mula 
sa mga panganib na nauugnay sa pagkakalantad sa RF. 
 
Pinakamataas na Pinahihintulutang Pagkalantad (MPE) – ang pinakamataas na 
pinahihintulutang pagkalantad (MPE) ay ang pinakamataas na antas ng pagkakalantad 
na tinutukoy ng Kumisyon  ng Komunikasyong Federal (FCC). Ang MPE ay batay sa 
dalas, gaya ng inilalarawan sa Tsart 1 sa ibaba. Nalalapat ang trabahong/kontroladong 
MPE sa mga lugar kung saan ang pagkakalantad ay nauugnay sa mga tungkulin sa 
trabaho. Ang pangkalahatang populasyon/hindi kontroladong MPE ay nalalapat sa mga 
taong ipinapalagay na walang kaalaman o kontrol sa kanilang potensyal na 
pagkakalantad sa EME. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerhiyang Electromagnetic (EME)/Enerhiyang Prikwensya ng Radyo (RF) – Ang RF 
ay isang anyo ng EME na ginagamit para sa pagpapadala ng mga signal ng radyo. Ang 
EME/RF ay isang uri ng non-ionizing radiation. Kasama sa iba pang mga halimbawa ng 
non-ionizing radiation ay ang laser, radar, microwave, UHF/VHF AM broadcast, sistema ng 
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patawag, at infrared. Ang pinsala sa katawan mula sa sobrang pagkakalantad sa EME/RF 
ay nakasalalay sa oras, distansya, at panangga mula sa pinagmulan ng EME/RF. 

 
Pag-pamantayan ng Oras - Ang pinakamataas na pinapahintulutang pagkakalantad ay 
ipinahayag bilang pinamantayang oras ng pagkalantad (karaniwang 6 na minuto para sa 
trabaho/kinokontrol na MPE). Ang paggamit ng pamantayan ng oras ay upang ayusin ang 
kabuuang pagkakalantad na nagbibigay-daan sa isang indibidwal na magtrabaho sa isang 
lugar na may mas mataas na antas ng enerhiya para sa mas maikling panahon. 
 

 Apat na Pamantayan sa pagpasok sa isang Kontroladong RF Environment 

• Taunang pagsasanay sa kaalaman sa kaligtasan ng EME/RF 

• Signage ng site 
• Seguridad ng site 

• Datos ng MPE/Pansubaybay ng RF 
 
 Pangkalahatang mga Kasanayan sa Trabaho 

 

• Ipagpalagay na ang lahat ng antenna ay aktibo. 
• Bago magtrabaho sa mga antenna, abisuhan ang mga 

may-ari at huwag paganahin ang mga naaangkop na mga 
transmitter. Makakatulong ang koordinasyon na matiyak 
na ang pag-patay ng kagamitan ay hindi magdudulot ng 
malubhang pagkagambala sa serbisyo. 

• Panatilihin ang ligtas na clearance mula sa lahat ng 
antenna. Ang maliit na pagtaas sa distansya mula sa 
isang antenna ay maaaring magkaroon ng malaking 
epekto sa pagbabawas ng pagkakalantad sa EME. 

• Huwag huminto sa harap ng mga antenna habang 
umaakyat o nagtatrabaho. Dapat palaging subukan ng mga 
manggagawa na manatili sa ibaba o sa likod ng mga antenna upang mabawasan ang 
kanilang pagkakalantad sa pangunahing sinag ng antenna. 

 
• Gumamit ng mga personal na pansubaybay ng EME habang 

nagtatrabaho malapit sa mga antenna. Kapag maraming 
empleyado ang nagtatrabaho sa isang EME site, ang 
"pinakamataas na panganib" na empleyado (ang magtatrabahong 
pinakamalapit sa mga antenna) ay dapat ang may suot na monitor. 

• Huwag kailanman magpatakbo ng mga transmiter nang walang 
mga panangga habang nasa normal na operasyon. 

• Huwag magpatakbo ng mga antenna na mababang kalseng 
istasyon sa loob ng mga silid ng kagamitan. 

• Ang mga site ng antenna ay dapat may pisikal na kontrol sa pag-
pasok. Naisasagawa ito sa pamamagitan ng pagbabakod sa paligid 
ng bakuran. 

• Kapag may kasamang ibang mga transmitter, maaaring kailanganin 
ang pagbabawas ng kuryente, lockout/tagout, o iba pang mga pamamaraan ng kontrol 
na maaaring kinakailangan. 
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 Mga Karatula ng Site ukol sa Enerhiyang Electromagnetic 
 
Asul na Sona (Pabatid)  
Ang asul na sona ay isang lugar kung saan ang time-weighted na 
pagkalantad ay mas mababa sa 20% ng trabahong/kontroladong MPE. 
Walang limitasyon sa oras o espesyal na kasanayan sa trabaho na 
kinakailangan para sa sona na ito at ang pangunahing kaalaman sa EME 
lamang ang kailangan. 

 
 
 

Dilaw na Sona (Pag-iingat) 
Ang dilaw na sona ay anumang lugar kung saan ang time-weighted na 
pagkalantad ay nasa pagitan ng 20% - 100% ng trabahong/kontroladong 
MPE. Sa sona na ito, ang mga patlang ng enerhiya ay nasa loob ng mga 
katanggap-tanggap na limitasyon sa pagkakalantad; gayunpaman, ang mga 
kalapit na lugar ay maaaring lumampas sa mga katanggap-tanggap na 
limitasyon. Tanging ang mga manggagawa na may naaangkop na 
pagsasanay, kaalaman, at pag-unawa sa mga pamamaraan ng EME ang 
dapat gumawa sa lugar na ito. 
 

 
 
 

Pula na Sona (Babala) 
Ang pula na sona ay anumang lugar kung saan ang mga antas ng pagkalantad sa time-
weighted ay higit sa 100% ng trabahong/kontroladong MPE. Ang mga lugar 
na tinutukoy na nangangailangan ng pag-uuri ng pula ng sona ay 
nangangailangan ng mga espesyal na pamamaraan, mga kontrol sa pang-
inhinyero, at pinaghihigpitang pag-pasok. Ang mga halimbawa ng mga 
pamamaraan na maaaring ipatupad ay kinabibilangan ng: 

• Pinaghihigpitang pag-pasok sa site; 
• Lockout/tagout ng gamit na transmitter sa oras ng pagpapanatili; 

• Muling-panginhinyerong site upang mabawasan ang mga patlang ng EME; 
o 

• Kontrol ng mga uri ng antenna na ginamit sa site. 
 

 
Sapilitang Pagkadikit ng Kuryente ng RF (Panganib) 
Ang pagkaladlad sa sapilitang pagkadikit ng kuryente ng RF ay umiiral kapag 
ang potensyal para sa pagkakuryente o paso mula sa mababang-prikwensya 
na EME ay naroroon. Ang mga AM tower at AM De-tuned na mga tore ay 
nagpapakita ng pinakamalaking panganib para sa mga kasalukuyang 
panganib sa sapilitan/pagkadikit. Dapat iwasan ng mga empleyado ang 
paglapit hanggang sa maisagawa ang iba pang mga hakbang sa proteksyon 
(i.e., pagbabawas ng mga antas ng kuryente, pagbabawas ng oras at 
distansya). 

 
 

 Gamit para sa Personal na Proteksyon (para sa EME/RF) 
Ang mga partikular na site o uri ng mga panganib sa EME/RF ay maaaring magpa-utos ng 
pangangailangan para sa espesyal na PPE. Sa kaganapang ito, makikipag-ugnayan ang 
Kagawarang ng Kaligtasan ng SBA sa field supervision para sa partikular na pagpili ng 
PPE. Dapat suriin ng bawat manggagawa ang PPE upang matiyak na ito ay nasa mabuting 
kondisyon bago ang bawat paggamit. 
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13.0 MGA PAGHUHUKAY AT PAGKAKANAL 

Ang lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat magkaroon ng 
kaalaman sa mga nauugnay na panganib na dulot ng mga paghuhukay at pagkakanal sa 
pamamagitan ng Pre-Work Assessment/JSA. Kasama sa mga paghuhukay sa mga site ng 
SBA ang mga kanal ng kagamitan at mga paghuhukay ng pundasyon/pier. 
 
Kung ang isang paghuhukay ay lumampas sa 1.5 metro/5 talampakan ang lalim at 
kailangan ang pagpasok, ang Kagawaran ng Kaligtasan ay dapat naabisuhan bago simulan 
ang trabaho. 
 

 Pangkalahatang Kinakailangan 

• Ang mga kagamitan ay dapat matukoy sa pamamagitan ng lokasyon ng lupa bago 
simulan ang anumang paghuhukay. 

• Ang itinalagang Taong may Kakayahan sa Paghuhukay ay dapat gamitin para sa mga 
paghuhukay na lalampas sa 1.5 metro/5 talampakan ang lalim na nangangailangan ng 
pagpasok upang matiyak na may wastong mga hakbang sa kaligtasan upang 
maprotektahan ang mga manggagawa. 

• Ang mga kanal na 1.5 metro/5 talampakan o mas malalim ay mangangailangan ng 
wastong baybayin o kiling batay sa pag-uuri ng lupa at sa pagtukoy sa mga geotechnical 
table. 

• Ang lahat ng nasamsam na lupa ay dapat ilagay nang hindi bababa sa .5 metro/2 
talampakan mula sa gilid ng paghuhukay. 

• Ang mga paghuhukay na may lalim na 1.2 metro/4 talampakan o higit pa ay dapat may 
hagdanan, hagdan, rampa, o iba pang ligtas na paraan ng paglabas sa loob ng bawat 7.6 
metro/25 talampakan ng lateral na paglalakbay. 

• Walang empleyado ang maaaring pumasok sa isang paghuhukay na lumalagpas sa 1.5 
metro/5 talampakan kung saan ang tubig ay naiipon nang walang tubig na kinokontrol at 
ang paghuhukay ay muling tinasa ng Taong may Kakayahan sa Paghuhukay. 

• Ang mga paghuhukay kung saan maaaring mayroong mapanganib na atmospera ay 
dapat masuri para sa potensyal na mapanganib na atmospera. Ang mga puwang na ito 
ay maaaring maiuri bilang mga nakakulong na puwang na kinakailangan ng permiso. 
Ang Kagawaran ng Kaligtasan ay tatawagan bago simulan ang trabaho sa mga 
paghuhukay na maaaring naglalaman ng kulang sa oxygen o iba pang mga mapanganib 
na atmospera. 

• Ang nagpapatibay na bakal (rebar) na ginagamit sa mga paghuhukay ay dapat 
protektahan sa pamamagitan ng paggamit ng metal-plated rebar caps o iba pang 
angkop na proteksyon upang maiwasan ang pagkakatusok. 

• Ang mga paghuhukay na naiwan sa magdamag ay dapat protektahan at matiyak mula 
sa hindi awtorisadong pagpasok. 

• Kapag ginagawa ang trabaho sa loob ng 1.8 metro/6 talampakan mula sa paghuhukay 
na higit sa 1.8 metro/6 talampakan ang lalim hanggang sa mas mababang antas, ang 
mga manggagawa ay dapat protektahan laban sa pagkahulog.  

• Dapat suriin ang lahat ng kagamitan bago gamitin at patakbuhin alinsunod sa mga 
rekomendasyon ng tagagawa.  
 
 Pag-uuri ng Lupa para sa mga Paghuhukay na lampas sa 1.5 metro/5 

talampakan 
Ang Taong may Kakayahan sa Paghuhukay ay dapat na uriin ang lupa sa paghuhukay 
nang naaayon. Ang pag-uuri ng lupa ay nangangailangan ng dalawang uri ng pagsubok, 
isang biswal at isang manwal. 
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Matatag na Bato 
Mineral na Likas na Matibay na materyal na maaaring mahukay na may 
patayong panig at mananatiling buo habang nakalantad. 

Uring A na Lupa 
Kabilang sa mga halimbawa and clay, silty clay, sandy clay, clay loam, at 
minsan silty clay at sandy clay loam. 

Uring B na Lupa 
Kasama sa mga halimbawa and silt, silt loam, sandy loam, at kung 
minsan ay silty clay loam. 

Uring C na Lupa 

Kasama sa mga halimbawa ang mga butil-butil na lupa tulad ng graba, 
buhangin, loamy sand, lubog na lupa, at lupa kung saan ang tubig ay 
malayang umaagos, at nakalubog na bato na hinde matatag. 

 Sistema ng Proteksyon para sa mga Paghuhukay na lampas sa 1.5 metro/5 
talampakan 

TANDAAN: Ang bawat manggagawa sa isang paghuhukay na lalampas sa 1.5 metro/5 
talampakan ay dapat protektahan mula sa mga pagkaguho sa pamamagitan ng paggamit 
ng sapat na baybayin o kiling na mga sistema ng proteksiyon. 

• Ang disenyo ng sistema ng suporta/pantabing at sistema ng kiling/benching ng 
paghuhukay ay dapat i-configure upang isaalang-alang ang laki ng paghuhukay, 
integridad ng lupa, kondisyon ng panahon, tagal ng paghuhukay, at mga kinakailangan 
sa pag-pasok sa hukay. 

• Ang Taong may Kakayahan sa Paghuhukay ay dapat pumili ng angkop na mga sistema 
ng proteksyon batay sa pag-uuri ng lupa at sa pagtukoy sa mga geotechnical table. Ang 
mga sistema ng proteksyon ay dapat idisenyo ng isang kwalipikadong tao (hal., 
propesyonal na inhinyero). 
 
 Inspeksyon ng mga Paghuhukay na lampas sa 1.5 metro/5 talampakan 

Ang lahat ng mga paghuhukay ay dapat suriin ng isang Taong may Kakayahan sa 
Paghuhukay araw-araw bago pumasok at: 

• Sa simula ng bawat shift; 
• Pagkatapos ng ulan o pag-ulan ng niyebe; 

• Pagkatapos maganap ang pagyeyelo at/o sa pagtaas ng 
temperatura; at 

• Pagkatapos ng anumang kondisyon na maaaring 
magbago sa integridad ng lupa. (hal: lindol) 
 

Sa panahon ng tag-ulan, ang trabaho sa mga paghuhukay ay 
titigil hanggang sa masuri ng Taong may Kakayahan sa 
Paghuhukay ang paghuhukay at ang naging epekto ng ulan. 
Ang Taong may Kakayahan as Paghuhukay ay kailangang magpanatili ng regular na 
iskedyul ng inspeksyon habang tag-ulan kung ang mga empleyado ay patuloy na 
magtatrabaho sa paghuhukay. 

 Mga Impormasyon at Pagsasanay para sa mga Empleyado 

• Ang mga indibidwal na kinilala bilang mga Taong may Kakayahan sa Paghuhukay ay 
may partikular na pagsasanay sa uri ng paghuhukay at mga nauugnay na panganib. 

• Ang bawat empleyado na nagtatrabaho sa loob o sa paligid ng isang paghuhukay na 
higit sa 1.5 metro/5 talampakan ay dapat sanayin sa mga sumusunod: 
o  Pangkalahatang mga kinakailangan ng programang ito; 
o Mga panganib sa pagkahulog; 
o Ligtas na pagpasok at paglabas; at 
o Mapanganib na atmospera. 

 
14.0 KALIGTASAN SA KAGAMITANG PANG-KAMAY AT POWER TOOL 
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Kapag ang mga kamay at mga power tool ay ginagamit sa taas, dapat pigilan ng gumagamit ang 
kagamitan na mahulog sa mas mababang antas. 

 

 Mga Power Tool 

• Ang mga panangga na inilagay ng tagagawa ng kagamitan ay mananatili sa lugar at 
hindi aalisin. 

• Ang mga panangga na point-of-operation ay maaaring mangailangan ng patuloy na 
pagsasaayos upang magampanan nang tama (portable grinders) o maaaring self-
adjusting (circular saw blade guard). 

• Ang mga de-kuryenteng kagamitan sa kamay ay dapat double insulated o ginagamit 
gamit ang isang GFCI. 

• Ang lahat ng mga de-kuryenteng kagamitan sa kamay kapag 
ginamit sa field ay dapat isaksak sa isang sisidlan ng GFCI o 
nilagyan ng proteksyon ng GFCI. 

• Ang mga pneumatic power tool ay dapat ilagay sa hose sa 
pamamagitan ng ilang positibong paraan (i.e., quick connect). 

• Huwag gumamit ng mga air hose o dugtungang kurdon para sa 
pagtataas o pagbaba ng mga kasangkapan at materyales 
papunta at mula sa lugar ng trabaho. 

• Ang lahat ng kagamitang pinapagana ng pampasiklab ay dapat nasa nakapatay habang 
nagre-refuel o habang nagsasagawa ng pagpapanatiling pagkukumpuni. 

• Maaaring kailanganin ang mga Salaming Pangkaligtasan/Pananggalang sa 
Mukha/Gwantes habang gumagamit ng mga power tool. 

• Kinakailangan ang proteksyon sa pandinig kung ang mga antas ng ingay ay lumampas 
sa 85 dBA sa loob ng 8 oras na Time Weighted Average (circular saw, portable grinder, 
maraming air powered tool). 

• Anumang kagamitan na wala sa wastong pagandar ay dapat alisin sa serbisyo. 

• Lahat ng mga power tool ay dapat gamitin at pananatilihin ayon sa mga kinakailangan 
sa paggawa. 
 
 Mga Kagamitang Pang-kamay 

• Gumamit ng mga kagamitang pangkamay na nasa mabuting kalagayan at inilaan para 
sa gawaing isasagawa. Ang mga kasangkapang sariling-gawa/binago ang gawa ay 
hindi dapat gamitin. 

• Ang mga hawakan at ulo ng martilyo at paragos ay dapat suriin kung may pinsala, at 
suriin ang radius ng swing para sa ibang mga gagamit na manggagawa. 

• Ang mga pait at pambutas ay dapat suriin bago gamitin.  

• Ang mga lyabe at bigting ay dapat na siyasatin bago gamitin para sa mga bitak, 
langis/grasa, at gutay o nasira na mga pangkapit. Ang mga lyabe ay hindi dapat ipares 
sa iba pang mga kagamitan bilang panikwas o para sa hindi sinasadyang paggamit. 

• Ang mga lagari ay dapat suriin bago gamitin para sa mga depekto at basag o mapurol 
na mga talim. Mag-imbak ng mga lagari ng nasa ayos upang walang pagkakataon na 
may mahulog o mabunggo sa kanilang mga talim. 

• Dapat magsuot ng naaangkop na PPE kapag gumagamit ng mga kagamitan. 
• Ang lahat ng mga kagamitang pang-kamay at power tool ay dapat suriin bago gamitin 

para sa mga depekto, pinsala, o labis na pagkasuot na maaaring magdulot ng panganib 
habang ginagamit.   

15.0 MGA FORKLIFT 

• Bago magpatakbo ng forklift, dapat lumahok at matagumpay na makumpleto ang 
pagsasanay sa silid-aralan at praktikal na paggamit para sa mga forklift ang 
tagapangasiwa. Ang lahat ng mga tagapangasiwa ay inaasahang magpapatakbo ng 
isang forklift alinsunod sa mga kinakailangan ng tagagawa para sa mga pagpapatakbo 
ng trak, paglalakbay, at pagkarga. 
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• Ang mga forklift ay dapat suriin sa simula ng bawat rilyebo para sa tamang operasyon at 
ligtas na kundisyon. 

• Ang forklift ay hindi dapat gamitin sa pagbubuhat ng mga manggagawa.  
 

16.0 MAINIT NA TRABAHO (PAG-PUTOL/PAG-HINANG/PAG-GILING) 
Ang lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat makaroon ng 
kaalaman sa mga panganib na dulot ng mainit na trabaho (pag-putol/pag-hinang/pag-
giling) sa pamamagitan ng Pre-Work Assessment/JSA. 
 
Ang mainit na trabaho ng SBA ay kinabibilangan ng anumang tilamsik ng apoy o trabaho ng 
gumagawa ng init kabilang ang torch cutting, arc welding, cad-welding, at pag-giling ng 
istraktura ng tore at mga bahagi. Ang mga sumusunod na alituntunin ay nagbibigay ng mga 
kinakailangan tungkol sa mga panganib at pag-iingat sa kaligtasan na kinakailangan upang 
mabawasan ang potensyal para sa sunog at pagsabog na nauugnay sa mainit na trabaho. 

 
 Mga Alituntunin para sa Pag-hinang, Pag-putol, at Pag gawa na may Tilamsik 

ng Apoy  
 

 Mga Aktibidad ng Mainit na Trabaho 

• Tukuyin ang materyal na hihinangin o gugupitin (carbon steel, 
galvanization, stainless, atbp.). 

• Suriin ang mga panganib na nauugnay sa materyal na hinihinang at 
pinuputol gamit ang Safety Data Sheet. 

• Suriin ang site para sa nasusunog at madaling magliyab na mga 
panganib kabilang ang coax, mga pugad ng ibon, mga halaman, mga 
gusali, panggatong, karton, kahoy, atbp. 

• Tukuyin ang kinakailangang PPE (mata, mukha, katawan, atbp.). 
Gumamit ng naaangkop na PPE (i.e., talukbong sa pag-hinang, goggles 
ng pag-putol, yari sa balat na guwantes) kapag nagpuputol o 
nagwewelding. Dapat na iwasan ang mga sintetikong materyales (hal., 
polyester) na madaling matunaw. Kung kinakailangan, ang mga 
manggagawa ay dapat magsuot ng naaangkop na proteksyon sa 
paghinga. 

• Tukuyin ang mga kinakailangang kagamitan. Kapag pumipili ng mga 
kagamitan, pumili batay sa pagbabawas o pag-aalis ng init, tilamsik ng 
apoy, at apoy. 

• Tukuyin ang mga kagamitan/paraan sa pag-iwas sa sunog at suriin ang 
mga lokasyon ng pagkakalagay. 
o Mga pamatay ng apoy (di bababa sa dalawang ganap na kinargahang 

10 libra ABC extinguisher) 
o Mga kumot na pamuksa ng apoy 
o Ang Patakaran sa Mainit na Trabaho ng SBA ay dapat sundin 

• Ang mga madaling magliyab ay dapat ilipat nang hindi bababa sa 10.5 
metro/35 talampakan ang layo mula sa lugar ng trabaho, o ang mga 
hakbang sa pag-iwas sa sunog ay dapat isagawa. 

• Suriin ang mga manggagawa sa site para sa wastong pagsasanay sa 
pag-iwas sa sunog at pagbabantay sa sunog. Ang isang sinanay na 
Tagapag-bantay ng Sunog ay dapat italaga sa tuwing may mainit na 
trabaho na isinasagawa. Ang Tagapag-bantay ng Sunog ay dapat 
magpanatili ng tuluy-tuloy na walang patid na pagbabantay sa mga 
operasyon ng mainit na trabaho habang gumagawa at sa loob ng 30 
minuto pagkatapos gumawa. Maaaring mangailangan ng maraming 
tagapag-bantay ng sunog ang isang mainit na trabaho.   

• Suriin ang mga sertipikasyon para sa mga tagapag-hinang, taga-akyat, at 
manggagawa sa site. 
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• Magplano para sa wastong pag-iimbak at pagdadala ng mga silindro ng 
oxygen at pampasiklab. 

• Suriin ang pangangailangan para sa karagdagang mga pag-iingat sa 
kaligtasan kapag nagsasagawa ng sabay-sabay na aktibidad ng mainit na 
trabaho. 

• Bumuo ng Plano ng Mainit na Trabaho na tukoy sa site, at dapat na 
aprubado ng Kagawaran ng Kaligtasan ng SBA bago isagawa ang 
trabaho. 
 

  Mga Pag-iingat sa Kaligtasan sa pag gamit ng Silindro ng Compressed 
Gas 

• Palaging mag-imbak ng mga silindro sa isang tuwid na posisyon, 
nakatakip, naka-kandado, at protektado mula sa paghampas. 

• Huwag mag-imbak ng mga silindro ng oxygen sa loob ng 20 talampakan 
sa mga nasusunog na gas. 

• Ang mga silindro na inililipat at iniimbak ay dapat tanggalan ng mga 
regulator at dapat na nakalagay ang mga pang-protektang takip sa 
balbula. 

• Ang lahat ng kakabit ng gas at koneksyon ay dapat na walang langis, 
grasa, at labis na dumi, bago ilagay sa sulo o regulator. 
 

17.0 HOUSEKEEPING 
Habang nagpaplano ng proyekto, ang mga pagsasaalang-alang ay dapat gawin para sa 
wastong pag-iimbak/pagtatanghal ng mga materyales at ang sapat na pagtatapon ng mga 
tira-tira at basura. Ang pagtatasa sa mga panganib sa kaligtasan at sunog na nauugnay sa 
hindi magandang gawain sa housekeeping at pagsunod sa mga sumusunod na 
kinakailangan ay kritikal sa pag-aalis ng mga sunog, insidente, at pinsala sa lugar ng 
trabaho. 
 
• Ang mga bag, lalagyan, bundle, atbp., na nakaimbak sa mga baitang ay dapat 

isalansan, harangan, magka-interlock, at limitado ang taas upang ang mga ito ay 
matatag at ligtas laban sa pag-dausdos o pagbagsak. 

• Ang mga daanan ay dapat mapanatili na may 1 metro/3 talampakang clearance mula sa 
lahat ng nakaimbak na materyal. 

• Ang mga sahig, daanan, hagdan, bubong, at entablado ay dapat panatilihing walang 
mga maluwag na bagay, mga labi, at madulas, basa, o maruming kalatagan. 

• Ang mga kagamitang pangkamay, materyales sa pagtatayo, at mga labi ay dapat 
patatagin at pagtibayin mula sa paggalaw kapag ginamit para sa pang-ibabaw na 
trabaho sa mga entablado, catwalk, at scaffold. 

• Ang mga materyales, basura, at mga labi ay dapat na nakaimbak sa paraang hindi 
nagpapakita ng panganib sa sunog. 

• Hindi pinahihintulutan ang lantad na pagsunog ng mga labi ng konstruksyon at basura. 
• Ang mga kable ng kuryente, lubid, o iba pang katulad na materyales ay dapat na iruta 

upang mabawasan ang potensyal para sa mga pagkatalisod at pagkahulog. 
•  

 Pag-iiwas/Pag-protekta laban sa Sunog 

• Gumamit ng mga aprubadong de-latang pangkaligtasan na metal para sa pag-iimbak at 
pag-mudmod ng mga nasusunog na likido (i.e., gasolina, kerosene, at diesel fuel). 

• Kung ang 95 litro/25 galon o higit pa sa mga nasusunog na likido ay nasa site, dapat 
silang itago sa isang kabinet na madaling iimbak kapag hindi ginagamit. 

• Mag-imbak ng mga nasusunog na materyales sa isang lugar na mahusay ang 
bentilasyon. 

• Ang mga portable na pang-apula ng apoy ay dapat ma-puntahan sa loob ng 3 metro/10 
talampakan ng nasusunog na likidong imbakan. 
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• Ang mga lugar kung saan inililipat ang mga nasusunog na likido ay dapat ihiwalay mula 
sa iba pang mga operasyon ng 7.5 metro/25 talampakan ang layo o sa pamamagitan ng 
isang hadlang na lumalaban sa sunog. Ang pangalawang sisidlan o iba pang paraan ng 
paghuli ng tapon ay dapat ibigay upang makontrol ang mga pagtagas at mga tapon. 
Dapat magbigay ng sapat na likas o mekanikal na bentilasyon. 

• Ang madudulas o babad sa nasusunog na likidong mga basahan o basura ay dapat 
itapon sa mga lalagyang metal na may etiketa at mahigpit na takip. 

• Ang mga madaling magliyab na materyales (hal., kahoy, papel, coax, at packaging) ay 
dapat itago at protektahan mula sa mga pinagmumulan ng pag-aapoy. 

• Ang mga lugar na imbakan ay dapat panatilihing libre mula sa akumulasyon ng mga 
materyales na bumubuo ng mga panganib mula sa pagkatalisod, sunog, at pagsabog. 
 

18.0 KOMUNIKASYON SA PANGANIB 

• Ang listahan ng imbentaryo ng kemikal at Safety Data Sheet (SDS) ay dapat panatilihin 
at magagamit ng mga manggagawa. 

• Ang lahat ng lalagyan ng mga mapanganib na materyales ay dapat na may etiketa. 
Responsibilidad ng manggagawa na gumagamit ng materyal na tiyaking naroroon ang 
etiketa. 

• Ang mga etiketa para sa isang mapanganib na kemikal ay dapat maglaman ng: 
o Pangalan, tirahan, at numero ng telepono ng tagagawa 
o Tagatukoy ng produkto 
o Panenyas na salita 
o (mga) pahayag ng panganib 
o (mga) pahayag sa pag-iingat 
o (mga) Pictogram 

• Kung ang mga etiketa sa orihinal na lalagyan ay makikitang hindi sapat, hindi mabasa, o 
kung hindi man ay hindi katanggap-tanggap, ang materyal ay itatapon ng isang 
aprubadong kontratista sa pagtatapon ng kemikal. 

• Ang lahat ng etiketa sa pangalawang lalagyan ay dapat na kumpletuhin nang maayos at 
ang etiketa ay inilapat bago ang paglipat ng materyal sa lalagyan. 

• Ang mga SDS para sa lahat ng mapanganib na materyal kung saan ang mga 
empleyado ay o maaaring potensyal na malantad ay pananatilihin at gagawing madaling 
magagamit ng lahat ng mga empleyado. 

• Kinakailangan ng mga kontratista na magpanatili ng imbentaryo ng kemikal para sa 
anumang mga kemikal na may potensyal na epekto ng pagkakalantad na maaaring 
madala sa site o ginawa sa site, sa labas ng mga artikulo ng mamimili. 

• Ang mga Miyembro ng Koponan ng SBA ay makakatanggap ng impormasyon at 
pagsasanay sa mga umiiral na mapanganib na sangkap sa oras ng paunang 
pagtatalaga at sa tuwing may ipinapasok na bagong mapanganib na sangkap sa lugar 
ng trabaho. 

• Dapat gamitin ng lahat ng Miyembro ng Koponan ng SBA ang mga kinakailangan at 
alituntunin sa etiketa ng Global Harmonization System (GHS) na makikita sa ibaba: 
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GHS Label 

 

 

 

 

 

GHS Pictograms and Hazards  
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Mga Pictogram at Klase ng Panganib ayon sa GHS 

   

� Mga Oxidizer  � Nasusunog  
� Mga Self Reactive  
� Mga Pyrophoric  
� Nagpapainit sa Sarili  
� Nagbubuga ng Nasusunog na 

Gas  
� Mga Organic Peroxide  

� Mga Pampasabog  
� Mga Self Reactive  
� Mga Organic Peroxide  

   

� Acute toxicity (malala)  � Mga Corrosive  � Mga Gas na may Pressure  

 

  

� Carcinogen  
� Sensitizer ng 

Paghinga  
� Reproductive Toxicity  
� Target Organ Toxicity  
� Mutagenicity  
� Aspiration Toxicity  

� Environmental Toxicity  � Nakakairita  
� Sensitizer ng Balat 
� Acute Toxicity 

(nakapipinsala)  
� Epekto ng Narkotiko  
� Daanan ng Paghinga  
� Pangangati  

 
• Ang lahat ng mga kontratista at Miyembro ng Koponan ng SBA ay may karapatang 

malaman at maunawaan ang mga mapanganib na kemikal na kanilang ginagamit at 
kung paano magtrabaho kasama ang mga ito nang ligtas. Mangyaring makipag-ugnayan 
sa Kagawaran ng Kaligtasan kung gusto mo ng anumang impormasyon sa mga 
mapanganib na kemikal at proseso.  
 
 

19.0 PANG-KONGKRETONG GAWAIN 
Ang patakarang ito ay nagbibigay ng mga kinakailangan para sa mga Miyembro ng 
Koponan ng SBA at mga kontratista tungkol sa mga panganib at pag-iingat sa kaligtasan na 
nauugnay sa mga aktibidad sa trabaho na may kaugnayan sa kongkreto. Kabilang sa mga 
nauugnay na aktibidad sa paggawa ng kongkreto ang paghahanda sa site, paggawa ng 
konkretong porma, slab sa antas ng lupa, pad at pier, caisson, at pagbomba/pagbuhos ng 
kongkreto at pagtatapos. 
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Ang mga epekto sa kalusugan na nauugnay sa hindi protektadong pagkakalantad sa 
kongkreto at alikabok ng kongkreto: 
 

dermatitis ‒ balat 

 

conjunctivitis ‒ mata 

 

silicosis ‒ paghinga 

 
 
Kasama sa mga halimbawa ng pag-iingat sa kaligtasan ang pagpili ng PPE, mga 
kontroladong sona ng pagpasok, paglalagay ng kagamitan, pagtukoy sa mga panganib sa 
ibabaw, at wastong paggamit ng porma. Ang mga karagdagang pag-iingat sa kaligtasan sa 
trabaho ay kinabibilangan ng: 
 
• Kung ang pagputol o paggiling ng kongkreto, ang pag-basang paraan ng pagputol ang 

dapat gamitin upang maiwasan ang pagkakalantad sa silica dust. Kung kailangan ang 
mga dust mask o respirator, sumangguni sa Seksyon 7.6 Proteksyon sa Paghinga sa 
manwal na ito. 

• Kasama sa PPE ng kongkretong trabaho ang mga gomang bota, gomang gwantes, 
apron, salaaming pangkaligtasan at panangga sa mukha, kasama ng mahabang 
manggas at mahabang pantalon. 

• Kung ang balat o mga mata ng empleyado ay nalantad sa kongkreto, hugasan ng 
maraming tubig. 

• Ang lahat ng nakausli na nagpapatibay na bakal (rebar, form support, at stake) papunta 
at kung saan ang mga empleyado ay maaaring mahulog ay dapat maharangan upang 
maalis ang panganib ng pagkatusok. Ang mga takip ng rebar na may pang-itaas na 
platong bakal ay dapat gamitin upang maiwasan ang pagkatusok. 

• Ang mga kagamitang ginamit kasabay ng gawaing konkreto ay dapat linisin sa labis na 
kongkreto mula sa nakaraang trabaho at siniyasat kung may mga depekto o pinsala 
bago gamitin.   

• Ang lahat ng kagamitan sa pagbubuo ng kongkreto (kabilang ang mga kagamitang 
ginamit sa mga operasyon ng re-shoring) ay dapat na siyasatin bago ang pagtayo upang 
matukoy na ang kagamitan ay nakakatugon sa mga kinakailangan na tinukoy sa mga 
ginuhit na pamporma. 

• Ang mga kuwalipikadong tagapangasiwa lamang ang dapat magpatakbo ng mga trak na 
pambomba ng kongkreto. Ang mga trak na pambomba ay naglalaman ng mga 
pambutas na maaaring makahuli ng mga hindi nakaka-paghinala na empleyado at 
maging uri ng paputok kung ang isang tubo ay nabarahan. 

• Ang mga kongkreto at trak na pambomba ay hindi dapat mag-tayo ng mas malapit sa 
1.5 hanggang 1 ratio mula sa ilalim ng isang paghuhukay. 
 

20.0 PAGPASOK SA CONFINED SPACE 
Ang patakaran sa confined space ay nagbibigay ng mga kinakailangan para sa mga 
Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista tungkol sa patnubay para sa pagtatasa, 
pagpapahintulot, pagpasok, at mga pamamaraan ng pagsagip para sa mga confined space. 
Kabilang sa mga potensyal na aktibidad ng trabaho sa confined space sa site ng SBA ang 
pagpasok sa mga monopole, tangke ng tubig, silo, vault, at pausukan. Kabilang sa mga 
kinakailangan para sa mga aktibidad ng trabaho sa confined space, ngunit hindi limitado sa, 
pagtatasa ng confined space, pagpapahintulot, pagsubaybay sa hangin, bentilasyon, 
pagsasanay, PPE, at pagsagip/pagbawi. Patakaran ng SBA na ipagbawal ang mga 
Miyembro ng Koponan nito mula sa pagpasok sa mga confined space na kinakailangan ng 
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pagpapahintulot (PRCS) nang walang nakasulat na pahintulot mula sa Kagawaran ng 
Kaligtasan. Dapat sundin ng mga kontratista ang lahat ng kinakailangan para sa lahat ng 
aktibidad ng PRCS. 
 
Kapag tinatasa ang lugar ng trabaho, dapat matukoy ng manggagawa ang mga sumusunod 
na katangian upang mapatunayan kung ang espasyo ay isang confined space o hindi. Ang 
espasyo ba ay: 
 
1. Sapat na malaki at naka-configure na ang isang tao ay maaaring makapasok at 

magsagawa ng nakatalagang gawain; at 
2. May limitado o pinaghihigpitang paraan para sa pagpasok o paglabas (halimbawa, mga 

tangke, sisidlan, silo, mga lalagyan ng imbakan, mga hopper, mga vault, at mga hukay ay 
mga puwang na maaaring may limitadong paraan ng pagpasok.); at 

3. Hindi idinisenyo para sa patuloy na pagsaklaw ng tao.  
 

Ang isang confined space na di-nangangailangan ng pagpapahintulot ay isang confined 
space na hindi naglalaman o, patungkol sa mga panganib sa atmospera, may potensyal na 
maglaman, o anumang panganib na maaaring magdulot ng kamatayan o malubhang pisikal 
na pinsala. 
 
Ang PRCS ay nangangahulugan na ang isang confined space na may isa o higit pa sa mga 
sumusunod na katangian bilang karagdagan sa mga katangiang nakalista para sa confined 
space: 
1. Naglalaman o may potensyal na maglaman ng isang mapanganib na atmospera; 
2. Naglalaman ng materyal na may potensyal na lamunin ang isang papasok; 
3. May panloob na pagsasaayos kung kaya't ang isang papasok ay maaaring ma-bitag o 

maubusan ng hangin sa mga papaloob na nagtatagpong pader o sa pamamagitan ng 
isang sahig na dumadausdos pababa at kumikipot sa isang mas maliit na cross-section; 
o 

4. Naglalaman ng anumang iba pang kinikilalang seryosong panganib sa kaligtasan o 
kalusugan.  
 

Ang PRCS ay dapat lagyan ng etiketa o ipaskil sa pamamagitan ng mga babala ng panganib 
o sa anumang iba pang parehong epektibong pamamaraan. Ang lahat ng pagpasok sa isang 
PRCS ay dapat gawin ng mga sinanay na tauhan lamang. Dapat tiyakin ng mga kontratista 
na ang mga kinakailangan sa pagsasanay ay natugunan ng lahat ng mga papasok sa 
confined space, mga attendant, supervisor, at mga tagapagsagip. 

 
21.0 MGA LABIS-LABIS NA TEMPERATURA 
 

 Mga Sintomas at Pag-gamot ng Heat Stress 
Ang pagtatrabaho sa mainit na kapaligiran ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng 
mga problema sa kalusugan. Ang mga sintomas at inirerekomendang mga hakbang sa 
paggamot ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba. 
 

Kundisyon Sintomas Pag-gamot 
Pantal sa Init • Namumula, sensitibong pantal, 

kadalasang matatagpuan as ilalim ng 
mga braso, sa pagitan ng mga binti, o 
sa paligid ng baywang 

• Panatilihing malinis ang lugar 
na may pamumula 

• Ipagbigay-diin ang personal 
na kalinisan 

• Magpalit ng malinis na 
kamiseta at/o panloob na 
damit as kalagitnaan ng 
rilyebo 
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Kundisyon Sintomas Pag-gamot 
Pagkahapo sa Init • Namumula-mula ang kutis 

• Bahagyang pagtaas ng temperatura ng 
katawan 

• Sobrang pagpapawis 

• Pagduduwal 
• Pagkahilo 

• Pagtaas ng pulso 

• Magpahinga sa isang 
malamig at malilim na lugar 

• Maglagay muli ng mga likido 
at electrolytes 

• Huwag bumalik sa trabaho 
hanggang sa bumalik sa 
normal ang pulso at 
temperatura, at humupa ang 
pagduduwal 

Pagka-stroke sa 
Init 

• Namumula ang kutis 
• Kawalan ng pawis 

• Pagtaas ng temperatura ng katawan 
(mahigit sa 105 F/40.5 C) 

• Pagduduwal 

• Pagkawala ng malay 

• Ilipat ang biktima sa malamig 
na malilim na lugar 

• Alisin ang anumang PPE o 
mabibigat na damit (mga 
coverall, gamit sa pag-
hinang, atbp.) 

• Buhusan ng dahan-dahan 
ang biktima ng malamig na 
tubig 

• Ipilit na ipainom ang mga 
likido kung may malay 

• Abisuhan ang mga 
serbisyong medical na pang-
emergency  

Tandaan: Ang mga tugon na 
ito ay dapat na maipatupad 
kaagad. Ang Pagka-stroke sa 
Init ay isang kundisyon na 
nagbabanta sa buhay. 

 

 Pag-iwas sa Heat Stress 
Ang mga elemento ng seksyong ito ay dapat ipatupad kapag nagtatrabaho sa mainit na 
klima. Ang mga elementong ito ay idinisenyo upang mabawasan ang potensyal para sa 
mga komplikasyon sa kalusugan na nauugnay sa init. Bagama't napatunayang kapaki-
pakinabang ang mga pagsisikap na ito, hindi magagarantiya ng kanilang pagpapatupad 
na hindi magdurusa ang mga manggagawa sa heat stress. 
 

 Muling Pagdadagdag ng Likido 

• Ang sapat na pagtutustos ng maiinom na tubig ang dapat ibigay sa lugar ng 
trabaho. 

• Ang tubig ay dapat panatilihin sa malamig na temperatura, mas mabuti sa pagitan 
ng 40-60º F (4-15º C). 

• Ang mga manggagawa ay dapat hikayatin na kumonsumo ng tubig sa pagitan ng 
250-500ml / 8-16oz sa bawat pahinga. 

• Ang pagtutustos ng likidong pinahusay ng electrolyte (e.g. Gatorade) ay 
maaaring panatilihin sa site bilang karagdagan sa tubig na maiinom. Maaaring 
kumonsumo ang mga manggagawa sa pagitan ng 250-500ml / 8-16oz ng mga 
likidong ito bawat araw. 
 

 Mga Pahinga 

• Ang mga pahinga ay dapat gawin sa mga regular na pagitan sa isang malamig at 
malilim na lokasyon. Habang tumataas ang temperatura, dapat tumaas din ang 
bilang ng mga pahinga. 

• Dapat na agad na magpahinga ang mga manggagawa kung ang alinman sa mga 
sintomas ng heat stress na nakabalangkas sa Seksyon 21.1 ay makikita. 
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 Iba’t-ibang mga Diskarte sa Pag-iwas 

• Maaaring piliin ng mga manggagawa na gumamit ng mga personal na kagamitan 
sa pagpapalamig, tulad ng mga malamig na pakete at pampalamig na vest. 

• Maaaring gamitin ang portable misting fan sa mahabang panahon ng mataas na 
temperatura. 

• Ang pag-basa ng mga kamiseta o headband ay maaaring magbigay ng ginhawa 
sa napakataas na temperatura. 

• Dapat payuhan ang mga manggagawa na bawasan o alisin ang paginom ng mga 
inuming nakalalasing tuwing sa pagtatapos ng trabaho dahil sa mga diuretikong 
epekto ng alkohol. 
 

 Pagsubaybay sa Heat Stress 
Bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga biswal na obserbasyon ng mga manggagawa 
para sa mga palatandaan ng heat stress, ang mga sumusunod na hakbang ay dapat gawin 
upang masukat ang mga potensyal na masamang epekto ng pagkakalantad sa init. Kung 
ang isang manggagawa ay magpapakita ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, ang 
mga hakbang sa paggamot na nakalista sa Seksyon 21.1 ay dapat ipatupad. 
 
• Ang pulso ng manggagawa ay pinananatili sa loob ng 3-4 na minuto sa bilis na 180 na 

tibok kada minuto (bpm) bawas ang edad ng manggagawa. 
• Ang pulso ng manggagawa ay mas mataas sa 110 bpm isang minuto pagkatapos ng 

rurok sa pagsisikap sa trabaho. 
• Ang manggagawa ay may pangunahing temperatura ng katawan na higit sa 100.4º F 

(38º C). 
 
 Mga Sintomas at Pag-gamot ng Cold Stress 

Tinutugunan ng seksyong ito ang mga panganib at mga hakbang sa pagkontrol na 
nauugnay sa pagsasagawa ng trabaho sa malamig na mga kondisyon. Ang 
potensyal para sa cold stress ay sinusukat sa pamamagitan ng kumbinasyon ng 
temperatura ng kapaligiran, paggalaw ng hangin, at ang uri ng trabahong ginagawa. 
Ang dalawang pangunahing uri ng cold stress ay hypothermia at frostbite. 
 

Kundisyon Sintomas Pag-gamot 
Hypothermia • Nanginginig 

• Pananakit sa mga paa’t kamay 
• Nabawasan ang pagkaalsito ng kaisipan 

• Ang pangunahing temperatura ng 
katawan ay mas mababa sa 96.8º F (36º 
C) 

• Ilipat ang biktima sa isang 
mainit na lugar 

• Alisin ang anumang basa 
o mamasa-masang damit 

• Magbigay ng mainit na 
likido na walang caffeine 

Frostbite • Pamamanhid o pangingilig ng mga paa’t 
kamay (mga daliri sa kamay at paa, mga 
tenga, at ilong) 

• Pagkawala ng kulay ng mga paa’t 
kamay dahil sa pagbuo ng kristal na 
yelo sa ilalim ng balat 

• Ilipat ang biktima sa isang 
mainit na lugar 

• Painitin ang apektadong 
mga paa’t kamay sa 
pamamagitan ng 
direktang pagkakalantad 
sa isang pampainit na 
aparato o paglulubog sa 
medyo malamig 
hanggang maligamgam 
na tubig 

Tandaan: Huwag maglapat 
ng malalakas ng puwersa 
sa mga lugar na naging 
kupas na ang kulay. 
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 Pag-iwas sa Cold Stress 
Ang mga sumusunod na kontrol ay dapat ipatupad kapag ang pumapaligid o 
katumbas na maginaw na temperatura (ECT) na temperatura ay umabot sa mga 
natukoy na antas: 
 

 Mababa sa 40º F (4º C) 

• Ang mga manggagawa ay dapat magsuot ng patong-patong na damit na 
angkop sa antas ng lamig at pisikal na aktibidad. 

• Kung nagtatrabaho sa mahangin at/o mamasa-masa na mga kondisyon, ang 
panlabas na suson ng damit ay dapat na idinisenyo upang lumaban sa hangin 
at/o hindi natatagusan ng kahalumigmigan. 

• Dapat magsuot ng mga guwantes. 
• Ang mga probisyon para sa pagpapainit ng mga kamay (mga warm-air jet, 

radiant heater) ay dapat ibigay kung ang pinong gawaing di-mangangailangan 
ng guwantes ay isasagawa. 
 

 ECT Mababa sa 20º F (-7º C) 

• Ang mga lugar ng pagpapainit na may wastong bentilasyon ay dapat ibigay. 
• Dapat hikayatin ang mga empleyado na gamitin ang mga lugar ng pagpapainit 

kung kinakailangan. 
• Sa simula ng panginginig, maliit na frostbite, antok, o euphoria, ang mga 

manggagawa ay dapat na agad na bumalik sa lugar ng pagpapainit. 
• Sa pagpasok sa kanlungan, ang panlabas na patong ng damit ay dapat na 

alisin at ang mga panloob na patong ay dapat paluwagin upang payagan ang 
pagsingaw ng pawis. 

• Dapat magbigay ng maligamgam at matamis na inumin. 
• Ang pag-inom ng kape ay dapat na limitado dahil sa diuretic at circulatory na 

epekto. 
 

 ECT Mababa sa 10º F (-12º C) 

• Ang mga manggagawa ay dapat na nasa ilalim ng patuloy na pagmamasid 
(Buddy System o Supervisor). 

• Ang bilis ng trabaho ay hindi dapat masyadong mataas na magdudulot ng 
matinding pagpapawis. 

• Ang pag-upo o pagtayo ay dapat mabawasan. 
 

 ECT Mababa sa -30º F (-35º C) 

• Hindi dapat pahintulutan ang pagkakalantad ng balat. 
 ECT Mababa sa -50º F (-45º C) 

• Lahat ng hindi pang-emergency na trabaho ay dapat itigil. 
 

 Edukasyon at Pagsasanay ng mga Empleyado 
Ang mga Miyembro ng Koponan ng SBA at mga kontratista ay dapat makatanggap ng 
pagtuturo na idinisenyo upang mapataas ang kanilang kamalayan at pang-unawa sa mga 
panganib ng pagsasagawa ng trabaho sa labis-labis na temperatura. Ang mga nilalaman ng 
programang ito ay dapat na ipaliwanag sa lahat ng mga manggagawa bago gumawa ng mga 
gawaing ginagawa sa ilalim ng mga labis-labis na temperatura. 
 

 


