የጽዳት ሥራ ጫና ጥናት - እድሳቶች

እትም: 1, መጠን: 2

ወደ ጸደይ 2022 እንኳን በደህና መጡ! ደህና እና ጤናማ እንደሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። በፕሮጀክቱ ላይ
አንዳንድ ማሻሻያዎችን ማካፈል እንፈልጋለን። ስንሰራበት የነበረው ነገር ይሄ ነው፡
የጽዳት ሥራ ጫና ዳሰሳ - ተጠናቅቋል


ከኖቨምበር 2019 እስከ ፌብሩዋሪ 2020 ድረስ በመላው WA የፅዳት ሰራተኞች ጥናት ተካሄዷል



የዳሰሳ ጥናት ዘዴዎችን እና አንዳንድ ውጤቶችን የሚገልጽ ወረቀት አሳትመናል (ወረቀቱን እዚህ በነጻ
ያንብቡ፣ ወይም ማጠቃለያውን ያንብቡ) አሁንም ውሂቡን እየመረመርን ነው እና በቅርቡ ተጨማሪ
ውጤቶችን እናሳትማለን፡
o 21% የሚሆኑ የፅዳት ሰራተኞች በጤና አጠባበቅ ባለሙያ ከስራ ጋር በተያያዙ ጉዳቶች ወይም
ህመም እንደታወቁ ተናግረዋል (ሴቶች ከወንዶች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ፣ የላቲን ጽዳት ሰራተኞች
ከነጭ የፅዳት ሰራተኞች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው)
o በስራ ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው ወይም መታመማቸውን ሪፖርት ካደረጉ የፅዳት ሰራተኞች
መካከል ግማሽ (52%) ብቻ የሰራተኛ ካሳ (Workers Compensation, WC) የይገባኛል ጥያቄ
እንዳቀረቡ ሪፖርት አድርገዋል
o ሰራተኞቹ ለጉዳት ስጋት ሚና ሊጫወቱ በሚችሉ የስራ ሁኔታዎች ላይ እንደ እረፍት መውሰድ
ወይም መውጣት አለመቻል እና በቂ ሰራተኞች እና አቅርቦቶች ላይ ስጋት እንዳላቸው ተናግረዋል ።

የሥራ ጫና ግምገማዎች - ተጠናቅቋል


የኛ ተመራማሪዎች የፅዳት ሰራተኞችን ስራቸውን እንዴት እንደሚያጠናቅቁ ለመከታተል እና
ለመመዝገብ በመስክ ላይ ያሉ የፅዳት ሰራተኞችን ጎብኝተዋል። የ COVID-19 ወረርሽኝ እነዚህን
ግምገማዎች ከታቀደው ቀደም ብሎ ቢያቆምም፣ ካልኩሌተሩ አስተማማኝ ነው ብለን እናምናለን።
ወደፊት ተጨማሪ ጉብኝቶችን ልናደርግ እንችላለን።
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የሥራ ጫና ማስያ - እየተሰራ ይገኛል


የምንሰበስበው ሁሉም መረጃዎች የስራ ጫና ማስያ ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ ይውላሉ - ቀጣሪዎች እና
የሰራተኛ ቡድኖች ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ጫና እንዲወስኑ ለመርዳት በነጻ የሚገኝ መሳሪያ
(ኮንትራቶችን ለማቀድ፣ የሰራተኞች ደረጃዎችን ለመመደብ፣ የስራ ጫናን ለመገምገም እና ለመሻሻል
አቅጣጫዎችን ለማቅረብ)። ለሙከራ የቤታ ስሪት በ2022 ክረምት መገኘት ይጀምራል።

የተጎዱ የሰራተኛ ቃለመጠይቆች - በመካሄድ ላይ


በሥራ ላይ ጉዳት ከደረሰባቸው ወይም ከታመሙ እና የሠራተኛ ማካካሻ ጥያቄ ካቀረቡ ከጽዳት
ሠራተኞች ጋር የስልክ ቃለ መጠይቅ እናደርጋለን። እነዚህ ቃለመጠይቆች ስለአደጋዎቹ እና ስለተከሰቱት
ነገሮች ዝርዝሮችን ይሰበስባሉ፣ስለዚህ የተለመዱ አደጋዎችን መለየት እና ወደፊት ጉዳቶችን ለመከላከል
እንረዳለን። እስካሁን 23 የፅዳት ሰራተኞችን አነጋግረናል።

የጽዳት ንግዶች ዳሰሳ - ተጠናቅቋል


ጉዳዮችን ከንግድ አንፃር ለማወቅ በኦንላይን ላይ የፅዳት ሰራተኞችን ዳሰሳ አድርገን ነበር ነገርግን 25
ኩባንያዎች ብቻ ናቸው ለዳሰሳችን ምላሽ የሰጡት። ጸደይ/በጋ 2022 ሌላ የዳሰሳ ጥናት ለንግድ
ድርጅቶች እንልካለን።

የትምህርት እና የሥልጠና ሰነዶች - በመካሄድ ላይ


እኛ በየሩብ ዓመቱ ነፃ ጋዜጣ እና ጠቃሚ ምክር እናትማለን - የታተሙ ጽሑፎችን ለማግኘት ድረገጻችንን ይጎብኙ



ለርዕሶች ወይም ስልጠናዎች ጥቆማዎች ካሉዎት - እባክዎ ያሳውቁን!

ለተመራማሪዎቹ ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች? ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን፡


ስለ ጥናቱ በየሩብ ዓመቱ የምናዘጋጀ ጋዜጣችን ላይ ይመዝገቡ፣ በኢመይል
JanitorStudy@Lni.wa.gov ወይም 1-888-667-4277 ይደውሉ፣ ለጃኒተር የስራ ጫና ጥናት 2 ይጫኑ
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