
Upang alamin ang higit pa tungkol sa pag-aaral, tumawag/mag-text/mag-
email sa SHARP:  

360-819-7908  1-888-667-4277  JanitorStudy@Lni.wa.gov 
Numero ng Publikasyon ng SHARP: 102-53-2020 

Piraso ng Tip sa Kaligtasan ng Dyanitor 
Isang serye ng mga tip sa kalusugan at kaligtasan upang maiwasan 

ang mga pinsalang nauugnay-sa-trabaho sa dyanitor na industriya

Mayo 2020 Isyu 4, Bolyum 1 

Ano ang aming pinagtatrabahuhan: 
Snapshot ng Proyekto 
Naging abala ang aming team – nakumpleto na namin ang mga grupo 
ng pagtutuon, 1:1 mga panayam sa karahasan, at nagsara na ang 
buong estado na survey. Ang mga pagtatasa ng dami ng trabaho (job 
shadowing) ay nagpapatuloy. Salamat sa lahat na lumahok hanggang 
ngayon, mahalaga ang inyong mga karanasan at opinyon! 

Nakatanggap kami ng higit sa 600 mga tugon sa buong estado na survey, at magsusumikap kami 
sa susunod na dalawang buwan upang iulat sa inyo kung ano ang sinasabi sa aming mga survey 
tungkol sa mga karanasan sa trabaho ng mga diyanitor/katiwala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snapshot ng Proyekto: Mga Tao, Presentasyon, at Paglathala 
Hulyo 2018 - Enero 2020*  

July 1, 2018 June 30, 2022 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 

January 2020
  

Pagtuklas ng 
Katotohanan 

Isinagawa ng mga mananaliksik: 

9 Mga Grupo ng Pagtutuon para sa 
impormasyon sa background mula sa mga 
Diyanitor (Ingles at Espanyol) (Taon 1) 

19 mga personal na panayam sa mga Diyanitor 
tungkol sa kanilang mga karanasan sa karahasan 
sa lugar ng trabaho. (Ingles at Espanyol) (Taon 1-
2) 

Maramihang mga pagbisita sa site upang i-job 
shadow ang mga Diyanitor sa buong estado 
upang masukat ang dami ng trabaho (Patuloy, 
Taon 2-3) 

Ang mga karaniwang mga 
alalahanin na iniulat ng mga 
Diyanitor ay: 

DAMI NG TRABAHO 

MGA PAKIKIPAG-UGNAY SA 
SUPERBISOR/TAGAPANGASIWA 

PINSALA AT SAKIT 

KULTURA SA KALIGTASAN 

KAGAMITAN AT MGA SUPLAY SA 
PAGLILINIS 

MGA PROBLEMA SA BAYAD AT 
BENEPISYO 

ISTRES 
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Paglabas at 
Pangangalap 

• Dumalo sa 28 Mga Kaganapan na umabot sa
200+ katao.

• Nakipagtulungan sa 11 stakeholder ng
komunidad na mga organisasyon.

• Lumitaw sa 4 na mga istasyon ng Radyo na
umabot sa halos 2000 na tagapakinig.

• Nakagawa ng 1 YouTube video na
nagkaroon ng madla ng higit sa 3790.

• Naglathala ng isang Newsletter & Tip
Sheet na ipinadala noong Agosto 2019
sa 1,170 mga tatanggap.

Buong Estado na Survey 

Mahigit 600 mga survey na 
nakumpleto mula Nobyembre 2019 – Enero 
2020. 
Magagamit ang survey sa pamamagitan ng 
koreo, telepono, o online, at sa maraming 
mga wika. 

Kasama sa mga paksa: 
• Mga pag-aayos ng trabaho, gawain, at

paglalantad. 
• Mga panganib, pinsala, kondisyon ng

kalusugan, kagamitan, pagsasanay, at 
klima sa kaligtasan. 

• Mga alalahanin sa sahod at oras,
diskriminasyon at panliligalig. 

• Mga Demograpiko.

Newsletter, Tip Sheet, at Buong-
Estado na Survey 

• Ingles
• Espanyol
• Vietnamese
• Somali
• Amharic
• Ruso
• Bosnian - Newsletter at Tip Sheet
• Intsik (Tradisyonal at Pinasimple) –

Survey

Languages 

Anong mga produkto o presentasyon ang gusto mo 
mula sa Pag-aaral sa Dami-ng-Trabaho ng 
Diyanitor? Sa anong (mga) wika? 

Mag-email sa JanitorStudy@Lni.wa.gov, o 
1-888-667-4277, pindutin ang 2 para sa Pag-aaral sa 
Dami-ng-Trabaho ng Diyanitor 
 

Paparating na: Ang unang ulat sa Lehislatura ng Estado ng Washington 
(Washington State Legislature) na may paunang mga resulta mula sa lahat ng mga 
bahagi ng proyekto ay mailalathala sa online sa tag-init ng 2020. 

*Pinondohan ng Lehislatura ng Estado ng Washington ang SHARP upang isagawa ang pag-aaral na ito mula Hulyo 1, 2018 hanggang
Hunyo 30, 2022. 
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