
Pag-uulat 
 ng Pinsala

Kung ikaw ay

kami'y
nasaktan sa trabaho,

nandito para tumulong.



wcb.mb.ca
Ibinigay ang lathala na ito para sa pangkalahatang impormasyon lamang. 

Ang Batas sa Pasahod ng mga Manggagawa ng Manitoba at mga Regulasyon, 
at mga patakaran ng WCB ay ang huling awtoridad para sa pagsakop at 

pangangasiwa ng claim.

Kung ikaw ay

kami'y
nasaktan sa trabaho,

nandito para tumulong.

Mahalaga

• May karapatan kang gumawa ng claim 
sa WCB kung nasaktan ka sa trabaho. 
Labag sa batas para sa iyong superbisor 
na hilingin sa iyo na huwag maghain ng 
claim.

• Kung magka-problema ka sa 

pamamagitan ng pag-uulat ng pinsala sa 

WCB, narito para tumulong ang aming 

kawani ng Mga Serbisyo sa Pagsunod. 

Tumawag sa 204-888-8081, libre sa 

1-844-888-8081 o mag-email sa 

Compliance@wcb.mb.ca.



Pag-uulat 
 ng Pinsala
Walang umaasa na masaktan sa trabaho, ngunit 
madalas na nangyayari ang pinsala sa lugar ng 
trabaho. 

Kapag nangyari ito, narito upang tumulong ang 
Lupon ng Pasahod ng mga Manggagawa (WCB).

Sa WCB nauunawaan natin ang mga pinsala sa 
lugar ng trabaho at ang epekto ng mga ito sa mga 
manggagawa at kanilang pamilya. Bilang resulta, 
nagsisikap kami na gawin ang proseso ng pag-
uulat ng pinsala ng madali hangga’t maaari.



Ano

ang
 kailangan mong gawin...

1  Sabihin sa iyong superbisor hangga’t maaari. 
Kung hindi mo kayang isagawa ang iyong 
karaniwang tungkulin sa trabaho, sabihin sa 
iyong superbisor kung may programa ang iyong 
kumpanya sa nagbabalik sa trabaho na maari 
kang kasangkot habang nagpapagaling.

2  Kumuha ng pansin sa pangangalaga ng 
kalusugan sa lalong madaling panahon at 
tiyaking sabihin sa iyong provider ng 
pangangalagang pangkalusugan na 
nasugatan ka sa trabaho. Ang iyong provider 
ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat ding 
malaman ang programa ng iyong employer sa 
nagbabalik sa trabaho.

3  Kung napalampas mo ang oras mula sa 
trabaho bilang resulta ng iyong pinsala, 
tawagan ang WCB sa lalong madaling 

panahon. Tumawag sa 204-954-4321 o libre sa 

1-855-954-4321 (8:00 a.m. hanggang 7:00 p.m., 
Lunes hanggang Biyernes) at ibigay ang mga 
detalye ng pinsala sa kinatawan ng mga sebisyo 
ng claim.



Kapag tumawag ka, mangyaring magkaroon ng 
sumusunod na impormasyon:
• ang numero ng iyong sosyal na seguro
• ang iyong siyam na digit na numero ng personal 

na pagkakakilanlan ng kalusugan
• ang pangalan ng provider ng pangangalagang 

pangkalusugan na nakita mo bilang resulta ng 
iyong pinsala

• ang iyong impormasyon sa sahod, tulad ng iyong 
pay stub.

Pagkatapos mong ibigay ang mga detalye ng iyong 
pinsala, bibigyan ka ng numero ng claim at ang 
pangalan at numero ng telepono ng adjudicator na 
hahawak sa iyong claim. Ang adjudicator ay ang 
tauhan ng WCB na makikipagtrabaho sa iyo sa 
iyong claim at ang taong dapat mong tawagan kung 
mayroon kang anumang mga katanungan.

Kung kailangan mong magbayad para sa anumang 
gamot o iba pang mga gastusin na may kaugnayan 
sa iyong pinsala, panatilihin ang iyong mga orihinal 
na resibo at sabihan ang iyong adjudicator. Ang mga 
gastos na ito ay maaaring sakop ng WCB.



Ano ang dapat

gawin ng
 iyong superbisor...

May responsibilidad ang iyong superbisor na 
iulat ang mga pinsala sa lugar ng trabaho 
sa WCB sa loob ng limang araw ng trabaho 
pagkatapos malaman ang pinsala. Dapat ring 
bayaran ka ng iyong superbisor para sa buong 
shift na naka-iskedyul kang magtrabaho sa 
araw na nasugatan ka, hindi lamang hanggang 
sa panahon ng iyong pinsala.

Ang iyong superbisor ay may ilang mga pagpipilian 
para sa pag-uulat ng mga pinsala sa lugar ng trabaho 

sa WCB.

1  Maari silang elektroniko na mag-ulat gamit ang 
aplikasyon ng Online na Pag-uulat ng Insidente 
ng WCB

2  Maaari silang tumawag sa Sentro ng mga 
Serbisyo sa Claim ng WCB sa 204-954-4321 o 
libre sa 1-855-954-4321.

3  Maari nilang kumpletuhin ang form ng Ulat sa 
Insidente ng Employer ng WCB at alinman kung 

i-fax sa WCB 204-954-4999 o ng libre sa 1-877-

872-3804, o ipadala sa 333 Broadway, Winnipeg, 
MB R3C 4W3.

wcb.mb.ca



Ano ang dapat

gawin ng iyong
provider sa

pangangalagang 
pangkalusugan...

Kapag nakakita ka ng provider ng pangangalagang 
pangkalusugan bilang resulta ng pinsala o sakit sa 
lugar ng trabaho, ang provider ng pangangalagang 
pangkalusugan ay:

• punan ang Ulat sa Pangangalagang Pangkalusugan 
ng WCB, at

• i-fax ito sa WCB sa 204-954-4999, o libre sa 

1-877-872-3804.

Ang mga ulat ng provider ng pangangalagang 
pangkalusugan ay maaaring ipadala sa WCB sa 333 
Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3.





Ano ang

gagawin
 ng WCB...
Sa sandaling natanggap ng WCB ang impormasyon 
tungkol sa iyong pinsala sa trabaho, mabubuksan ang 
isang claim at itatalaga sa isang adjudicator.

Pagkatapos ang WCB ay:

• tiyakin na ang pinsala ay naganap bilang resulta 
ng iyong trabaho at kumpirmahin ang lawak ng 
iyong pinsala sa iyong provider ng pangangalagang 
pangkalusugan

• tukuyin ang iyong karapatan sa benepisyo

• makipag-ugnay sa iyo upang sabihin kung ano 
ang desisyon sa iyong claim at kung kailan 
mo maaaring asahan na matanggap ang mga 
benepisyo at serbisyo.



Ano ang dapat mong 
gawin habang ikaw ay

nagpapagaling
mula sa iyong pinsala 
sa trabaho...

1  Sundin ang plano ng paggagamot ng iyong 
provider ng pangangalagang pangkalusugan 
at pumunta sa lahat ng mga tipanan.

2  Manatiling nakikipag-ugnay sa iyong 
superbisor sa regular na batayan upang 
matiyak na alam nila ang iyong pag-unlad 
at kapag maaari kang bumalik sa nabago/
alternatibong trabaho o sa iyong mga regular na 

tungkulin sa trabaho.

3  Manatiling nakikipag-ugnay sa iyong 
adjudicator at ipaalam sa kanila ang anumang 
mga pagbabago sa iyong pinsala, pagbawi, at 
kakayahang makabalik sa iyong regular na 
trabaho.



Pangkalahatang 
impormasyon tungkol 
sa WCB
• Binabayaran ng iyong lugar ng trabaho ang 

lahat ng benepisyo sa seguro sa WCB - hindi ito 
ibinawas mula sa iyong suweldo o pinondohan ng 
buwis na dolyar.

• Ang WCB ay pinamamahalaan ng Lupon ng mga 
Direktor na binubuo ng neutral na Tagapangulo ng 
Lupon, tatlong kinatawan ng mga manggagawa, 
tatlong kinatawan ng mga employer at tatlong 
kinatawan ng interes ng publiko.

• Ang WCB ay nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo 
na mabilis, madali, mapagmahal, tama at 
malinaw.
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Paano Kami Maabot
Ang Lupon sa Pasahod ng mga Manggagawa ng 

Manitoba 
333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

Mag-email sa amin sa 

wcb@wcb.mb.ca
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang 

www.wcb.mb.ca
o tumawag sa amin sa 

204-954-4321
o libre sa 

1-855-954-4321

Responsibilidad ng lahat ang LIGTAS na Trabaho. 
Ang pag-iwas sa mga pinsala ay mabuti para sa mga 

employer at manggagawa. Upang matuto nang higit pa, 
pumunta sa:

safemanitoba.com
o tumawag sa 204-957-SAFE (7233) sa Winnipeg 
o 1-855-957-SAFE (7233) sa labas ng Winnipeg

Kung ikaw ay

kami'y
nasaktan sa trabaho,

nandito para tumulong.

Isang pinagkakatiwalaang kasosyo, sinisiguro ngayon at nagtatatag 
ng mas ligtas na bukas.

Iulat ang pandaraya at hindi 
pagsunod

Tumawag sa 204-888-8081 
o libre sa 1-844-888-8081 

Email Compliance@wcb.mb.ca


