
Maaaring makasagip ng buhay ang lock at susi
Ang ating industriya ay hindi lang pagmamaneho ng mga truck, ngunit ang 
pagpapanatiling tumatakbo ang mga truck na iyon ay mahalaga sa industriya. 
Makatwiran ang buong industriya sa pagsuporta ng mga propesyon na dahilan 
para magawa ang trabaho ng driver. Dahil doon, dapat inuuna ang kanilang 
kaligtasan sa trabaho para sa anumang nangungunang industriya. Ang pinsala 
sa isang mekaniko ay nangangahulugan sa pinsala para sa buong grupo.
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Ang ating industriya ay hindi lang pagmamaneho ng mga truck, 
ngunit ang pagpapanatiling tumatakbo ang mga truck na iyon 
ay mahalaga sa industriya. Makatwiran ang buong industriya 
sa pagsuporta ng mga propesyon na dahilan para magawa 
ang trabaho ng driver. Mula sa mga service technician at mga 
dispatcher hanggang sa mga forklift operator at mga technician 
sa truck at trailer, hindi magiging posible ang pagmamaneho 
ng truck kung wala ang mga taong ito. Dahil doon, dapat 
inuuna ang kanilang kaligtasan sa trabaho para sa anumang 
nangungunang industriya. Ang pinsala sa isang mekaniko ay 
nangangahulugan sa pinsala para sa buong grupo.

Ang isa sa pinakamahalagang hakbang na maaaring gawin ng 
mga employer para tulungang matiyak ang kaligtasan ng mga 
manggagawang ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng 
tinatawag na lockout-tagout system. Maaaring magulat kang 
malaman na ang system na ito ay maaaring ipinapatupad 
na sa sarili mong lugar ng trabaho; iba lang ang tawag ninyo 
dito. Nakakagulat na ito ay isang simpleng paraan ng pagtiyak 
na ang mga nagtatrabaho sa mga mapanganib na makina ay 
hindi masasaktan kapag nasa posisyon na madaling masaktan 
o mapinsala.

Ang system na ito (na sa ilang mga sitwasyon ay hinihiling ng 
batas na ipatupad) ay binubuo ng serye ng mga pamamaraang 
ginagamit kapag ginagawa ang partikular na gawain para 
maiwasan ang hindi inaasahang paglabas ng naipong enerhiya 
(kapag nagsimulang gumalaw ang isang bagay kapag hindi dapat). 
Ngunit paano natin maiiwasan iyon? Dinisenyo ang lockout-
tagout system para mapigilan ang mga insidenteng ito bago pa 
magkaroon ng pagkakataong magsimula ang mga ito. Binubuo ng 
dalawang bahagi ang system, ang mga lockout at tagout. 

Ang Mga Lockout ay binubuo ng serye ng mga device na 
naglalagay ng aktwal na harang sa kakayahang mailabas ang 
enerhiya. Kadalasan nangangahulugan ito sa paglalagay ng mga 
aktwal na locking device sa kagamitan para matiyak na hindi ito 
gagamitin. Gayunpaman, hindi palaging ganito ang sitwasyon, 
dahil ang lockout ay maaaring anumang bagay na ginagawang 
hindi gagana ang makina at pinipigilan ang paglabas ng enerhiya. 
Narito ang maaaring maging hitsura nito:

Nakalimutan ng driver na ilagay sa parking brake ang sasakyan. 
Gayunpaman, inilagay ng driver ang mga wheel chock sa mga 
gulong sa paligid ng sasakyan. Dahil dito, huminto ang sasakyan 
noong nagsimula itong umandar nang hindi inaasahan, iniwasan 
ang driver na mabangga sa oras ng inspeksyon bago bumiyahe.

Ang Mga Tagout ay mahahalagang bahagi din ng lockout-tagout 
system. Ang mga ito ay mga tag, marka, o iba pang mga pantukoy 
na palatandaan na nagsasabing kung saanman ito nakakabit ay 
hindi maaaring patakbuhin o paganahin. Muli, tingnan natin ang 
kung ano ang magiging hitsura nito gamit ang isang halimbawa:

Nagtatrabaho ang isang mekaniko sa ilalim ng truck. Pumasok 
sa truck ang isang yard attendant na intensyong imaneho ito 
papunta sa yard ngunit huminto siya matapos makita ang isang 
malaking takip sa manibela. Malinaw na indikasyon ito na huwag 
paaandarin ang sasakyan, na pumigil sa yard attendant na 
masaktan ang mekaniko.

Ipinakita ng dalawang stiwasyon na ito ang magkahiwalay na 
paggamit ng mga lockout at tagout. Gayunpaman, sa maraming 
sitwasyon, hindi sapat ang pagpapatupad lang ng isang aspeto ng 
system. Sa lalawigan, kapag gumagamit ng lockout na may susi, 
kailangang may kasama itong tagout ayon sa batas (seksyon 16.16 
ng Mga Regulasyon sa Kaligtasan at Kalusugan ng Manitoba). 
Itinuturing itong pinakamagandang kasanayan, ng lalawigan 
o pederal, dahil ang mga lockout ay pinakamabisa kapag may 
kasama itong malinaw na nakikitang tagout. 
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Gaya ng makikita natin sa ating panghuling halimbawa, 
kapag pinagsama ang mga lockout at tagout para gumawa ng 
tunay na lockout-tagout system, posible nitong mapigilang 
mangyari ang mga nakakapinsalang insidente.

Nagsasagawa ang isang forklift operator ng cross dock. 
Hihilahin ng driver ang trailer habang nasa loob ang operator, 
na posibleng magdulot ng nakamamatay na mga pinsala. 
Huminto ang driver dahil may inilagay na lock sa gladhand 
seal ng trailer na may tag na nagsasabing hindi dapat galawin 
ang trailer. Hindi aalisin ng driver ang mga wheel chock o 
aalisin ang trailer sa anumang paraan.

Ang mga simpleng hakbang na pang-iwas na tulad ng mga 
lockout at tagout ay may posibilidad na makasagip ng mga 
buhay at madaling ipatupad sa lugar ng trabaho. Kung 
interesado kang malaman pa kung paano gumagana ang 
mga hakbang na ito, pakitingnan ang mga link na nakalista sa 
ibaba. 
 
Interesado ba kayong magbasa pa? Tingnan ang mga 
sumusunod na link:
CCOHS fact sheet tungkol sa lockout-tagout
OHS: Artikulo ng Occupational Health and Safety na “Lockout/
Tagout Procedures—Keep it Simple, Keep it Safe”
How to Write a LOTO (lockout-tag out) Policy, na may 
kasamang template
Manitoba Workplace Safety and Health Regulations, Part 16 
Machines, Tools, and Robots (Pahina 183)
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Kailangan ba ninyo ng higit pang impormasyon? 
Makakatulong ang RPM!

Magbibigay kami ng bagong kurso sa lockout-tag out sa lugar ng 
trabaho sa unang bahagi ng 2022. Abangan ang mga darating na 
pakikipag-ugnayan mula sa RPM at bisitahin ang aming website 
para sa mga detalye.

Ang kultura tungkol sa kaligtasan ay maaaring maitatag at magawa 
ng mga employer at namamahala sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng halimbawa. Ang ilan sa mga kursong ibinibigay ng RPM 
kaugnay sa pamumuno ay kinabibilangan ng Principles of Safety 
& Health Management, Safety and Health Leadership, Safety for 
Supervisors, at Train the Trainer – Theory.

Pakitandaan na ibinibigay ang mga kurso ng RPM sa mga 
kumpanyang nakarehistro sa RPM lang. Dapat nakarehistro 
ang inyong kumpanya sa RPM at nasa proseso ng pagkuha ng 
sertipikasyon o dapat nakakuha ng Certificate of Recognition 
mula sa SAFE Work Manitoba Trucking. Hindi pa nakarehistro sa 
programa ng RPM? Ngayon ang magandang araw para magsimula!

Mangyaring makipag-ugnayan sa RPM sa pamamagitan 
ng pag-email sa info@rpmsafety.ca o pagtawag sa  
204-632-6600, o sa pamamagitan ng pagbisita sa aming 
website na www.rpmsafety.ca.
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