Mga paksa sa pagsasanay na dapat isama sa isang pagsasanay
sa WPS simula Enero 2018

Fieldworker

Handler ng
Pesticide

1.a.

Ang responsibilidad ng mga pang-agrikulturang employer ay ang
bigyan ang mga manggagawa at handler ng impormasyon at
proteksiyong dinisenyo para mabawasan ang mga pagkakalantad
sa at karamdaman na dulot ng pesticide na kaugnay ng trabaho.
Kabilang dito ang pagtiyak na sinanay tungkol sa kaligtasan sa
pesticide ang mga manggagawa at handler,

✓

✓

1.b.

Na dapat magbigay ang employer ng impormasyon tungkol sa
kaligtasan at paggamit at panganib ng pesticide,

✓

✓

1.c.

mga supply sa pag-decontaminate at

✓

✓

1.d.

pang-emergency na tulong medikal,

✓

✓

1.e.

abiso sa mga manggagawa tungkol sa mga paghihigpit sa oras ng
mga paggamit,

✓

✓

1.f.

abiso sa mga manggagawa tungkol sa mga paghihigpit sa mga
lugar na nilagyan ng pesticide,

✓

✓

1.g.

at maaaring magtalaga ng kinatawan ang isang manggagawa
para humiling, sa ngalan niya, ng impormasyon sa paggamit at
panganib ng pesticide.

✓

✓

2.

Paano matutukoy at mauunawaan ang kahulugan ng mga paskil na
karatulang babala na ginagamit para abisuhan ang mga
manggagawa tungkol sa mga paghihigpit sa pagpasok sa mga lugar
na nilagyan ng pesticide sa establisimyento.

✓

✓

3.

Paano sundin ang mga tagubilin at/o mga karatula tungkol sa
paglayo sa mga lugar na nilagyan ng pesticide na sumasailalim sa
takdang panahon na hinihigpitan ang pagpasok at mga zone ng
distansya mula sa kagamitan sa paglalagay ng pesticide.

✓

✓

Saan at sa anong anyo maaaring malantad sa mga pesticide sa
oras ng mga gawain sa trabaho, at mga posibleng pagmulan
ng pagkakalantad sa pesticide sa establisimyentong pangagrikultura. Kabilang dito ang pagkakalantad sa mga tirang
pesticide na maaaring nasa ibabaw o nasa loob ng mga
pananim,
o nasa lupa,

✓

✓

✓

✓

4.c.

mga traktora, kagamitan para sa paggamit at paglalagay ng
kemikal,

✓

✓

4.d.

gumamit ng Personal Protective Equipment (PPE),

✓

✓

4.e.

at maaaring tangayin ng hangin ang mga pesticide mula sa mga
kalapit na paggamit, o

✓

✓

4.f.

nasa patubig.

✓

✓

5.a.

Mga posibleng panganib sa pagiging nakakalason at
pagkakalantad na dulot ng mga pesticide sa mga manggagawa
at sa kanilang mga pamilya, kabilang ang malulubhang epekto,

✓

✓

5.b.

mga hindi gumagaling na epekto,

✓

✓

4.a.

4.b.

5.c.

mga naantalang epekto, at
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✓

✓
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Sensitization.

✓

✓

6.

Mga daan na maaaring pasukan ng mga pesticide sa katawan
(hal., balat, mata, ilong, bibig).

✓

✓

7.

Mga palatandaan at sintomas ng mga karaniwang uri ng mga
pagkalason sa pesticide.

✓

✓

8.

Pang-emergency na paunang lunas para sa mga pinsala o
pagkalason sa pesticide.

✓

✓

9.a.

Mga karaniwan at pang-emergency na pamamaraan sa
pag-decontaminate, kabilang ang mga pamamaraan sa
pang-emergency na paghuhugas ng mata, at

✓

✓

9.b.

kung natapon o na-spray sa katawan ang mga pesticide na gamitin
ang mga supply sa pag-decontaminate para agad hugasan o
banlawan sa pinakamalapit na malinis na tubig kabilang ang mga
batis, bukal, lawa, o iba pang pinagmumulan kung mas madaling
makuha ang mga ito kaysa mga supply sa pag-decontaminate,

✓

✓

9.c.

at sa lalong madaling panahon, sundan ng paghuhugas o
mag-shower gamit ang sabon at tubig, mag-shampoo ng
buhok, at magbihis ng malinis na damit.

✓

✓

10.

Paano at kung kailan hihingi ng pang-emergency na
pangangalagang medikal.

✓

✓

11.a.

Kapag nagtatrabaho sa mga lugar na ginamitan ng pesticide,
magsuot ng damit na pantrabaho na nagpoprotekta sa katawan
mula sa mga tirang pesticide at

✓

✓

11.b.

hugasan ang mga kamay bago kumain, uminom, gumamit ng
kubeta, o gumamit ng gum o tobacco.

✓

✓

12.a.

Sa lalong madaling panahon matapos magtrabaho sa mga lugar na
nilagyan ng pesticide, maghugas o mag-shower gamit ang sabon at
tubig, mag-shampoo ng buhok,

✓

✓

12.b.

at magbihis ng malinis na damit.

✓

✓

May mga posibleng panganib mula sa mga tirang pesticide sa damit.

✓

✓

14.a.

Labhang ang mga damit bago muling isuot ang mga ito at

✓

✓

14.b.

hiwalay na labhan ang mga ito sa iba pang labada.

✓

✓

15.

Huwag mag-uwi ng mga pesticide o mga lalagyan ng pesticide
na ginamit sa trabaho.

✓

✓

16.

Ang mga Safety Data Sheet (SDS) ay nagbibigay ng impormasyon
tungkol sa mga panganib, pang-emergency na medikal na
paggamot, at iba pang impormasyon tungkol sa mga pesticide na
ginagamit sa establisimyento.

✓

✓

5.d.

13.
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17.a.

Dapat mag-display ang employer ng SDS para sa lahat ng pesticide
na ginagamit sa establisimyento na maaaring mapadikit sa iyo,

✓

✓

17.b.

dapat sabihin sa mga manggagawa at handler kung saan
matatagpuan ang SDS, at

✓

✓

17.c.

bigyan ng access sa SDS ang mga manggagawa at handler sa
normal na oras ng pagtatrabaho.

✓

✓

18.

Pinagbabawalan ng alituntunin ang mga pang-agrikulturang
employer sa pagbibigay o pag-atas sa isang manggagawa na
maghalo/magkarga/o gumamit ng mga pesticide o tumulong sa
paggamit ng mga ito maliban kung nagsanay bilang isang handler.

✓

✓

19a.

Dapat magbigay ang mga pang-agrikulturang employer ng
partikular na impormasyon sa mga manggagawa para sa
maagang pagpasok sa lugar na nilagyan ng pesticide bago sila
atasan na magsagawa ng mga gawain para sa maagang
pagpasok sa lugar na nilagyan ng pesticide.

✓

✓

19.b.

Dapat na 18 taong gulang o mas matanda ang mga manggagawa
para sa maagang pagpasok sa lugar na nilagyan ng pesticide.

✓

✓

20.

May mga panganib sa mga bata at mga buntis sa pagkakalantad sa
pesticide.

✓

✓

21.

Ilayo ang mga bata at hindi nagtatrabahong pamilya sa mga
lugar na nilagyan ng pesticide.

✓

✓

22.a.

Matapos gumawa sa mga lugar na nilagyan ng pesticide,
alisin ang bota o sapatos bago pumasok sa iyong tahanan at

✓

✓

22.b.

alisin ang damit pantrabaho at labhan o mag-shower bago
pisikal na dumikit sa mga bata o miyembro ng pamilya.

✓

✓

23.

Paano mag-ulat ng hinihinalang mga paglabag sa paggamit sa
Pang-estado o Pantribong ahensiya na responsable para sa
pagpapatupad ukol sa pesticide.

✓

✓

24.

Pinagbabawalan ang mga pang-agrikulturang employer sa
pananakot, pagbabanta, pamimilit o pagtatangi laban sa sinumang
manggagawa o handler para sumunod o tangkaing sumunod sa
mga hinihingi ng alituntuning ito, o dahil ang manggagawa o
handler ay nagbigay, nagdulot na mabigyan, o magbibigay pa lang
ng impormasyon sa employer o sa EPA o sa mga ahente nito hinggil
sa gawi na makatwirang pinaniniwalaan ng empleyado na
lumalabag sa bahaging ito, at/o nagreklamo, tumestigo, tumulong,
o nakibahagi sa anumang paraan sa isang imbestigasyon, paglilitis,
o pagdinig tungkol sa pagsunod sa alituntuning ito.

✓

✓

25.

Impormasyon sa wastong paglalagay at paggamit ng mga
pesticide.
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26.

Dapat sundin ng mga handler ang mga bahagi ng label na
angkop sa ligtas na paggamit ng pesticide.

✓

27.

Format at kahulugan ng impormasyon na nilalaman ng mga
label ng pesticide at sa label na angkop sa ligtas na paggamit ng
pesticide.

✓

28.

Pangangailangan at wastong paggamit at pag-aalis ng lahat ng
personal protective equipment.

✓

29.

Paano tukuyin, pigilan, at magbigay ng paunang lunas na
pangangalaga para sa karamdamang kaugnay ng init.

30.

Mga kinakailangan para sa kaligtasan sa pangangasiwa,
paglilipat, pag-iimbak, at pagtatapon ng mga pesticide, kabilang
ang mga pangkalahatang pamamaraan para sa paglilinis ng
natapon.

✓

31.

Mga alalahaning pangkapaligiran, tulad ng drift, runoff, at mga
panganib sa hayop.

✓

32.

Hindi dapat gumamit ng pesticide ang mga handler sa paraang
humahantong sa pagdikit sa mga manggagawa o iba pang tao.

✓

33.a.

Ang responsibilidad ng mga employer ng handler ay ang bigyan
ng impormasyon at proteksiyon ang mga handler na dinisenyo
para mabawasan ang pagkakalantad sa pesticide at mga
karamdaman na may kinalaman sa trabaho. Kabilang dito ang
pagbibigay, paglilinis, pagpapanatili, pagtatabi, at pagtiyak
sa wastong paggamit ng lahat ng kinakailangang personal
protective equipment,
pagbibigay ng mga supply sa pag-decontaminate; at

✓

pagbibigay ng partikular na impormasyon tungkol sa paggamit ng
pesticide at impormasyon sa label.

✓

34.

Responsibilidad ng gumagamit na protektahan ang mga tao, hayop,
at pag-aari habang gumagamit ng mga pesticide; at hindi gumamit
ng mga pesticide sa paraang humahantong sa pagdikit sa mga
taong walang kinalaman sa proseso ng paggamit;

✓

35.

Dapat na 18 taong gulang man lang ang mga handler.

✓

36.

Ang responsibilidad ng mga pang-agrikulturang employer na
paskilan ang mga lugar na nilagyan ng pesticide tulad ng
hinihingi ng alituntuning ito.

✓

33.b.
33.c.

2018 Worker Protection Standard
(Pamantayan ng Proteksiyon ng Manggagawa)
Mga Elemento ng Pagsasanay

✓

✓

✓

