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Abiso ng limitasyon sa trabaho
Ito ay pinatunayan na ikaw ay nahawaan ng tuberkulosis alinsunod sa probisyon ng batas ng artikulo 6 sa
paggamot at pag-iwas sa mga nakakahawang sakit ng mga pasyente (Ang batas ay ang sumusunod).
Sa koneksyon na ito, gaya ng nabanggit sa ibaba.maaaring magkaroon ng limitasyon sa trabaho batay sa
probinsyon ng talata 2 ng artikulo 18 ng batas.
Sa anumang paglabag ng limitasyon na ito, maaaring magbayad ng multa at hindi ito bumababa sa 50
milyong yen ayon sa probinsyon ng talata 4 ng artikulo 77 ng batas. .
Sa karagdagan, sa panahon ng limitasyon ng trabaho batay sa probinsyon ng talata 3 ng artikulo 18 ng
batas, maaari kang humiling ng kumpirmasyon mula sa Pinuno ng Health Center na ikaw ay hindi
naaangkop sa limitasyon na ito.
1 Kondisyon
(1) Kondisyon
Ubo, Plema, Lagnat,
(2) Paraan ng eksamen
(3) Petsa ng unang eksamen
(4) Petsa ng eksamen

Sakit sa dibdib, Dyspnea, Atbp （

）, Wala

2 Mga nilalaman ng limitasyon sa trabaho
(1) Limitasyon ng Tungkulin
Serbisyo ng kalakalan na nakikipagugnay sa ibang tao
(2) Termino ng Limitasyon
Ang mga gawain ay hinihigpitan hanggang ang pasyente ay hindi na magka-pathogen o hanggang
mawala ang sintomas nito
3 At Iba pa
(1) Kapag nawala na ang sintomas ng impeksyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Health Center.
(2) Kung hindi ka nasisiyahan sa disposisyon na ito, maaari kang humiling ng pagsusuri mula sa
Gobernador ng Aichi Prefecture sa loob ng tatlong buwan mula sa araw pagkaraan ng araw na
natutunan mo ang tungkol dito.
(3) Kung hindi ka nasisiyahan sa disposisyon na ito, kagaya ng nasa taas (2) kahilingan ng eksaminasyon
at iba pa,6 na buwan mula sa araw pagkaraan ng araw na natutunan mo ang tungkol dito.bilang
isang nakasakdal (ang taong kumakatawan sa Aichi prefecture sa isang kaso ay gobernador ng Aichi),
Maaari kang mag-file ng isang aksyon para sa pagkansela ng disposisyon na ito.
(4) Kagaya ng nasa itaas (2) kapag humingi ng eksaminasyon na mayroong isang desisyon sa kahilingan
sa pagsusulit, 6 na buwan mula sa araw o sumunod na araw na natutunan mo ang tungkol dito, sa
Aichi prefecture bilang nasasakdal, maaari kang maghain ng isang aksyon para sa pagpapawalang
bisa ng disposisyon na ito.
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