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PAGBALIK SA TRABAHO 
 

Ano ang Pagbalik sa Trabaho (Return to Work, RTW) na programa? 

 

Ang isang Pagbalik sa Trabaho (RTW)ay isang patakaran o pamamaraan ng 

kumpanya upang makatulong na mabawasan ang epekto ng isang pinsala na 

nangyari sa lugar ng trabaho. Ito ay batay sa pilosopiya na maaaring ligtas na 

magsagawa ang maraming mga empleyado ng makabuluhan at ligtas na trabaho 

bilang bahagi ng proseso ng kanilang paggaling. Sa karaniwan, ang isang RTW na 

programa ay bubuuin nang nakikipagtulungan sa mga manggagawa, kanilang 

unyon (kapag naaangkop), ang employer, at kapag kinakailangan, ang WCB. 

 

Ang pagkakaroon ng isang mahusay na binuong RTW na programa sa lugar ng 

trabaho ay isang maagap na paraan sa pagtulong sa mga napinsalang 

manggagawa na manatili sa trabaho o bumalik sa ligtas at produktibong trabaho sa 

lalong madaling panahon na ayon sa pagbuti ng kanilang kalusugan kasunod ng 

isang pinsala sa lugar ng trabaho. Ang layunin ay mapahusay ang paggaling, 

padaliin ang ligtas at nasa oras na pagbalik sa trabaho, at iwasan ang mga 

karagdagang pinsala. Dapat magtakda ng mga estratehiya at patakaran ng RTW 

bago mangyari ang mga pinsala sa lugar ng trabaho.  

 

Ang pagpigil sa mga pinsala sa lugar ng trabaho ay ang pinakamabisang paraan 

upang maprotektahan ang mga manggagawa at makontrol ang mga gastos para 

sa kabayaran ng mga employer sa manggagawa. Kapag mangyayari ang mga 

pinsala, ang isang mabisang RTW na programa ay ang pinakamahusay na paraan 

upang mapaliit ang epekto ng isang pinsala, maitaguyod ang paggaling at 

pangasiwaan ang mga kaugnay na gastos. 

 

Ang bawat lugar ng trabaho at manggagawa ay kakaiba. Kaya, ang mga RTW na 

programa ay dapat umunlad at baguhin upang matugunan ang mga partikular na 

pangangailangan ng mga indibiduwal na manggagawa at mga lugar ng trabaho. 

Ang mga pangunahing prinsipyo batay sa paglahok, komunikasyon, pananagutan, 

at maagang pamamagitan ay makakatulong na tiyakin na magiging matagumpay 

ang iyong programa. 

 

Ang WCB ay naghahandog ng isang araw na workshop para sa mga employer na 

nagnanais na mapaganda o mapayabong ang isang RTW na programa. Para sa 

karagdagang impormasyon o tulong sa pagkumpleto ng iyong rehistrasyon, 

maaaring makontak kami sa employerrelationships@wcb.mb.ca o tumawag sa 1-855-

954-4321, extension 4662.  
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Bakit may RTW na programa? 

 

Ang nasa oras at ligtas na RTW na programa ay maaaring makatulong sa mga 

napinsalang manggagawa na gumaling nang mas mabilis. Mayroong mga dahilan 

sa pananalapi, legal at moral kung bakit may mga natalagang RTW na programa 

upang tulungan ang mga manggagawa na gumaling kasunod ng isang pinsala. Ang 

mga RTW na programa ay kapaki-pakinabang sa mga manggagawa, mga 

employer, mga unyon, at mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan. 

 

Sino ang kabilang sa RTW na programa? 

 

Ang pagharap ng isang pangkat ang pinakamahusay na paraan para sa RTW na 

programa. Karaniwan kasama sa pangkat ang manggagawa, employer at maaaring 

kasama rin ang isang kinatawan ng unyon o iba pang kinatawan ng manggagawa.  

 

Ano ang mga benepisyo ng isang RTW na programa? 

 

Mga Benepisyo para sa Mga Manggagawa 

 

 Tinutulungan kang gumaling kasunod ng isang pinsala at tumutulong sa  

pagbalik sa normal na mga gawain pareho sa trabaho at tahanan 

 Pinapanatili kang kasangkot sa lugar ng trabaho, tinutulungan kang 

mapanatili ang mga ugnayan sa mga kasamahan sa trabaho at 

nakakatulong na mapanatiling makabago ang iyong mga kasanayan sa 

paggawa  

 Nakakatulong sa iyong panatilihin ang pangkaisipan at pakikisalamuha 

na kagalingan 

 Binabawasan ang epekto ng isang pinsala sa iyo, sa iyong pamilya at sa 

komunidad 

 Binabawasan ang kawalan ng katiyakan sa pananalapi na madalas na 

sanhi ng pagiging wala sa lugar ng trabaho  

 Kapag bumalik ka na sa pasahod ng iyong employer, maaari mo nang 

kitain ang iyong regular na suweldo at magpatuloy na makaipon ng 

bakasyon at magbigay ng kontribusyon sa EI, CPP, pensiyon ng 

kumpanya at iba pang mga pribadong plano ng seguro na ibinibigay ng 

iyong lugar ng trabaho 

 

Mga Benepisyo sa Mga Employer 

 

 Pinapanatili ang mga mahahalaga at may karanasang empleyado 

 Binabawasan ang mga gastusin na may kaugnayan sa pagsasanay at 

recruiting replacement na staff  

 Nakakatulong na mapanatili ang pagiging produktibo at lakas ng 

pangkat 

 Pinapahusay ang moral sa lugar ng trabaho 
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 Binabawasan ang mga gastos sa mga pinsala  

 Nakakatulong sa mga employer na matugunan ang mga iniaatas ng 

batas na may kaugnayan sa Karapatang Pantao at batas ng WCB sa 

muling pagtatrabaho 

   

Mga Benepisyo sa Mga Unyon 

 

 Pinapanatili ang mga trabaho at kataasan o kaunahan sa pagtatrabaho 

 Binabawasan ang epekto ng pinsalang nangyari sa lugar ng trabaho sa 

isang miyembro ng unyon 

 Ang paglahok ng unyon ay nagpoprotekta sa mga interes at kapakanan 

ng manggagawa 

 Itinataguyod ang mga ugnayan ng pagtutulungan ng manggagawa at 

namamahala 

 Sa sandaling ang mga manggagawa ay bumalik sa pasahod ng 

kompanya, pinagpapatuloy nila ang kontribusyon na pananalapi sa 

unyon 

 Pinapanatili ang mga kontribusyon sa benepisyo ng kompanya at mga 

plano sa pensyon para sa mga miyembro ng unyon 

 Nagpapahintulot sa mga unyon na makatugon sa mga iniaatas ng batas 

na may kaugnayan sa Karapatang Pantao at batas ng WCB 

 

Ano ang Papel ng Manggagawa sa RTW na programa? 

 

 Lumahok sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan, 

employer at WCB upang makabuo ng iyong indibidwal na RTW na plano   

 Sundin ang iyong plano sa paggamot na binuo ng iyong propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan at dumalo sa lahat ng mga 

appointment para sa pangangalagang pangkalusugan 

 Patuloy na makipag-ugnayan nang regular sa iyong employer habang 

walang kakayahan na magtrabaho at pati na rin sa iyong buong plano 

sa RTW 

 Panatilihing may kaalaman ang WCB sa iyong paggaling at ang petsa ng 

RTW 

 Magtrabaho sa loob ng iyong mga kakayahan habang nasa programa 

ng RTW 

 Kung ikaw ay nahihirapan o dumami ang mga sintomas na may 

kaugnayan sa iyong pinsala at RTW na programa, magpagamot ka, iulat 

ang mga kahirapan sa iyong employer, at isali ang WCB 

 

Ano ang Papel ng Employer sa RTW na programa? 

 

 Ipagbigay-alam sa mga manggagawa na ang lugar ng trabaho ay may 

RTW na programa at anong mga proseso ang dapat nilang sundin kung 

kailangan nilang gamitin ang programa



 

Ang lathalang ito ay ipinapagkaloob bilang pangkalahatang impormasyon. Hindi ito nilalayon 

na maging legal na payo, at hindi dapat asahan na bilang tulad. Para sa mas tiyak na 

impormasyon, tingnan ang The Workers Compensation Act and Regulations and WCB Policies. 

Ang mga dokumentong ito ay makukuha sa website ng WCB sa wcb.mb.ca.  
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 Maghandog sa mga manggagawa ng makabuluhan at produktibong 

binago o panghaliling mga tungkulin na ligtas at napapaloob sa kanilang 

mga kakayahan  

 Maging marunong umakma at nang sa gayon ang RTW na programa ay 

maaaring iakma at baguhin upang matugunan ang mga indibiduwal na 

pangangailangan ng manggagawa at ang kanilang paggaling. 

Mayroon dapat patuloy na komunikasyon sa buong proseso ng RTW 

 Kausapin ang mga napinsalang manggagawa sa buong proseso ng 

paggaling upang kumpirmahin na sila ay mahalaga at tulungan sila na 

mapanatili ang ugnayan sa lugar ng trabaho 

 Tiyakin na ang mga supervisor at mga kasamahan sa trabaho ay 

sumusuporta sa mga napinsalang manggagawa sa panahon ng 

pagpapagaling at paglahok sa proseso ng RTW 

 
Ano ang Papel ng Unyon sa RTW na programa? 

 
 Lumahok sa pagbuo ng RTW na programa ng lugar ng trabaho at sa 

patuloy nitong ebolusyon 
 Lumahok sa pagbuo ng mga indibidwal na plano ng RTW 
 Turuan ang mga miyembro sa mga obligasyon at pananagutan sa RTW 
 Kumatawan sa mga manggagawa na nakakaranas ng mga paghamon 

 
 

Ano ang Papel ng WCB? 
 

 Tumulong sa pagtukoy ng mga hadlang sa RTW at magkaloob ng tulong 
kung ang manggagawa o employer ay nangangailangan ng suporta sa 
pananalapi o teknikal na tulong upang matulungan ang RTW na 
manggagawa 

 Maging sangkot kapag mayroong hindi pagkakasundo tungkol sa mga 
kakayahan ng manggagawa o sa trabaho na hiniling sa kanilang gawin 

 Sa ilang mga kaso padaliin at dumalo sa mga pagpupulong sa RTW 
bilang bahagi ng pangkat ng RTW 

 Suportahan ang manggagawa sa kanyang transisyon pabalik sa lugar ng 
trabaho kung kinakailangan 

 Bantayan ang RTW at tumulong sa pagbabayad ng mga kawalan ng 
suweldo 

 Maging sangkot kung saan may tinatalakay na mga alalahanin tungkol 
sa mga kasanayan ng RTW 

 Tumulong sa pagsasanay ng mga employers sa pagbuo ng mga 
programa ng RTW 

 Tiyakin kung ang employer ay nakatugon sa mga obligasyon sa muling 
pagkuha sa trabaho 

 

 


