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Hãy cho

Chủ lao động

Hãy cho

biết thông
thông tin
tin chi
chi tiết
tiết về
về chấn
chấn
biết
thương của
của bạn.
bạn.
thương

Bác sĩ,

Sau khi nhận được thông báo, chủ lao
động phải báo cáo chấn thương
cho WCB trong vòng 72 giờ nếu:
• Bạn cần điều trị y tế sau khi
được sơ cứu, hoặc
• Bạn không thể làm việc sau
ngày xảy ra tai nạn.
• Hỏi về các lựa chọn làm
việc thay thế – những gì
bạn có thể làm tại nơi làm
việc trong khi phục hồi.

chuyên gia
gia vật
vật lý
lý trị
trị liệu
liệu hoặc
hoặc
chuyên
chuyên gia
gia nắn
nắn xương
xương biết
biết bạn
bạn
chuyên
bị chấn
chấn thương
thương tại
tại nơi
nơi làm
làm việc.
việc.
bị

Bạn bị
thương tại
nơi làm việc?
Bạn cần được sơ cứu ngay,
sau đó làm theo các bước sau.

• Họ phải báo cáo chấn
thương cho WCB trong
vòng 48 giờ.
• Hỏi về các lựa chọn làm
việc thay thế – những gì
bạn có thể làm tại nơi làm
việc trong khi phục hồi.

Báo cho

WCB biết

Nộp mẫu Báo cáo Chấn thương cho WCB ngay lập tức.
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Bạn có thể nhận các mẫu từ chủ lao động
của mình hoặc báo cáo trực tuyến tại
www.wcb.ab.ca.
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Báo cáo sớm — WCB càng sớm nhận được thông tin của bạn,
chúng tôi càng có thể giải quyết nhanh chóng quyền lợi của bạn.
Gửi mẫu:

Bạn cần thêm thông tin?

Qua đường bưu điện: PO Box 2415, Edmonton, AB T5J 2S5
Bằng fax: Edmonton 780-427-5863
Hoặc số điện thoại miễn phí 1-800-661-1993

Hãy gọi đến số điện thoại miễn phí
1-866-922-9221 hoặc truy cập trang web
của chúng tôi tại www.wcb.ab.ca

Lưu ý: Theo Đạo luật Bồi thường cho Người lao động, Mục 145, Chủ lao động phải treo áp phích này ở nơi nhân viên có thể nhìn thấy.

