
Bạn bị 
thương 
tại nơi 

làm việc?

Chủ lao động cũng có thể có sẵn các 
bản mẫu báo cáo.

•  Họ được pháp luật yêu cầu 
báo cáo thương tích cho WCB 
trong vòng 48 giờ.

•  Hãy cho bác sĩ biết WCB có 
thể giúp họ tiến hành kiểm tra 

và tư vấn cho bạn nếu cần.

Sau khi nhận được thông báo, chủ lao động 
được pháp luật yêu cầu báo cáo chấn 

thương trong vòng 72 giờ nếu:

•  Bạn cần điều trị sau khi được 
sơ cứu, hoặc

•  Bạn bỏ lỡ thời gian làm việc 
hoặc điều chỉnh công việc 
của mình sau ngày xảy ra 
tai nạn.

•  Trong hầu hết các trường 
hợp, chủ lao động phải giữ 
vị trí công việc của bạn 
trong thời gian bạn hồi phục 
nếu bạn làm với họ trên 
một năm.

Bạn cần thêm thông tin?
Hãy gọi đến số điện thoại miễn 
phí 1-866-922-9221 hoặc truy 
cập trang web của chúng tôi 
www.wcb.ab.ca

Lưu ý: Theo Đạo Luật Bồi Thường Lao Động, Mục 145, Người chủ lao động được yêu cầu treo áp phích này tại một nơi mà nhân viên có 
thể nhìn thấy.
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Bạn cần được sơ cứu ngay, sau đó 
làm theo các bước sau.
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Hãy báo cáo sớm
WCB càng nhận được thông 
tin của bạn sớm, họ càng 
giúp bạn tiến bộ nhanh hơn.

Hãy cho
bác sĩ,
  chuyên gia vật lý trị liệu 
       hoặc chuyên gia nắn 
         xương biết bạn bị chấn 
           thương tại nơi làm việc.

         Hãy cho
chủ lao động
biết thông tin chi tiết về 
chấn thương của bạn.

Cho
WCB
Hãy báo cáo trực tuyến tại www.wcb.ab.ca ngay 
lập tức.

 biết – đây là quyền của bạn.

Hãy ghi nhớ
Công việc thay thế là cách an 
toàn để bắt đầu lại công việc của 
bạn. Hãy nói chuyện với bác sĩ và 
chủ lao động để tìm được những 
việc bạn có thể làm tại nơi làm 
việc trong khi phục hồi.


