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TUNGKOL SA ATIN

SINO KAMI
Matatagpuan sa mga tanggapan sa Southampton, ang MAIB ay isang sangay
ng Department for Transport (Kagawaran para sa Transportasyon). Ang Sangay
ay mayroong apat na pangkat ng mga dalubhasang imbestigador ng aksidente,
ang bawat isa ay binubuo ng namumunong imbestigador at tatlong inspektor na
nanggaling sa nautical, engineering, naval architecture o fishing na edukasyon.
Ang mga inspektor ay sinusuportahan ng isang administratibong pangkat na
nangangasiwa rin sa pananalapi, mga kontrata, pagsusuri ng data at paglalathala.

ANO ANG AMING GINAGAWA
Ang tungkulin ng MAIB ay upang makapag-ambag sa kaligtasan sa karagatan
sa pamamagitan ng pagtitiyak ng mga sanhi at pangyayari ng mga aksidente
sa dagat at pakikipagtulungan sa iba upang mabawasan ang posibilidad ng
pag-ulit ng mga aksidente sa hinaharap. Ang mga imbestigasyon sa aksidente
ay isinasagawa lamang para sa interes ng panghinaharap na kaligtasan.
Hindi nagtuturo ang Sangay ng sisi at hindi ito nagtatakda ng pananagutan,
nagpapatupad ng mga batas o nagsasagawa ng mga pagsasakdal.
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MGA AKSIDENTE SA MARINE

ANO ANG ISANG AKSIDENTE?
Ang kumpletong kahulugan ng isang aksidente ay nilalaman sa mga regulasyon
sa pagpapatupad ng MAIB. Bilang buod, ang isang aksidente ay isang hindi
nais na pangyayari na naganap nang direkta na sanhi ng, o bilang koneksyon sa
operasyon ng barko, na nagresulta sa:
►
►
►
►
►

kawalan o pag-iwan sa barko;
kamatayan, malubhang pinsala, o pagkawala ng tao mula sa barko;
paglagay sa kagipitan o hindi paggana ng barko;
pinsala sa materyal ng barko, iba pang barko o istruktura ng dagat; at/o
matinding polusyon.

Ang mga aksidente, kabilang na ang mga malulubhang pinsala, ay dapat na
i-ulat sa MAIB kaagad upang mapahintulutan ang mga inspektor na masimulan
ang imbestigasyon bago masira, matanggal o mawala ang mga mahahalagang
katibayan. Ang MAIB ay may nakalaang linyang pampag-uulat para sa layuning
ito, at ang linyang ito ay may mga tauhan na nagtatrabaho nang 24 oras.
Ang linyang pampag-uulat ng MAIB ay: 023 8023 2527
Para sa labas ng UK, tumawag sa: +44 23 8023 2527
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MGA SUSUNOD NA HAKBANG

ANO ANG MANGYAYARI PAGKATAPOS NA
MAI-ULAT ANG ISANG AKSIDENTE?
Kasunod ng pagbibigay-alam tungkol sa isang aksidente, naglilikom ang mga
inspektor ng MAIB ng maraming katibayan hangga’t maaari upang magkaroon
ng isang desisyon kung paano magpapatuloy. Sa mga napakatinding kaso,
magsisimula kaagad ang isang imbestigasyong pangkaligtasan. Sa iba pang
mga nasakuna, maaaring kailangan na magsagawa ng isang Paunang Pagtatasa
kung saan ang mga karagdagang detalye ay natatamo upang makapagtatag
kung kailangan o hindi ang karagdagang imbestigasyon. Ang desisyon na ito ay
isinasagawa karaniwan sa loob ng 2 linggo nang maganap ang aksidente, at ang
lahat ng mga kasangkot na partido ay sasabihan.
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IMBESTIGASYON

ISANG IMBESTIGASYON NG MAIB
Ang lahat ng mga imbestigasyon ay naghahangad ng mga sagot sa apat na
pangunahing mga tanong:
►
►
►
►

anong nangyari?
paano ito nangyari?
bakit ito nangyari?
ano ang magagagawa upang maiwasan itong mangyaring muli?

Pagtatrabaho sa field at paunang mga katanungan
Sa unang mga yugto ng isang imbestigasyon, ang mga inspektor ay maglilikom
ng maraming katibayan hangga’t maaari na may kaugnayan sa aksidente. Ito ay
karaniwang kinabibilangan ng pagbisita sa (mga) sasakyang-dagat na kasangkot,
pakikipagpanayam sa mga tauhan o crew, mga pasahero, mga tauhan sa
baybay-dagat, at iba pang mga saksi at nakaligtas, at paglilikom ng mga pisikal
at elektronikong katibayan. Sa pinangyarihan ng aksidente, ang inspektor ay
maaaring kumuha ng mga litrato o video sa mga kaugnay na lugar at kagamitan,
o maaaring suriin ang mga logbook, iba pang mga rekord, kuwalipikasyon ng
mga tauhan o crew at mga sertipiko. Kung ang sasakyang pandagat ay mayroong
voyage data recorder, aalisin at susuriin ang data sa mga tanggapan ng MAIB.
Kung lumubog ang sasakyang pandagat, sinusuri ng isang sasakyan na remotely
operated (pinapaandar sa isang malayong lugar) at/o maaaring kumuha ng mga
maninisid upang tumulong sa imbestigasyon. Ang mga sirang kagamitan ay
maaaring independiyenteng suriin upang matiyak ang dahilan ng hindi paggana.
Tapos ay susuriin ng inspektor ang katibayan at gagamitin ito upang subukan na
matiyak ang kasuwal at nakapag-ambag na sanhi na nagdulot ng aksidente.

Ulat ng Imbestigasyon
Sa sandaling nakumpleto na ang yugto ng aktibong imbestigasyon, gagawa
na ng ulat, kasama na ang mga rekumendasyon kung angkop. Ang bawat ulat
ng imbestigasyon ay pinapaikot para sa konsultasyon sa mga stakeholder at
sinuman na maaaring maapektuhan ang reputasyon sanhi ng mga nilalaman nito.
Kung ang isang tao ay sumakabilang-buhay sa aksidente, ang ulat ay ipapadala
sa malapit na kamag-anak. Isang 30-araw na panahon ng konsultasyon ang
nagpapahintulot sa mga kasangkot na partido na tingnan ang mga katotohanan
at pagsusuri sa ulat, at magbibigay ng mga mungkahi o pagwawasto. Ang lahat ng
mga naisumite ay isasaalang-alang, at ang ulat ay iwawasto kung kinakailangan,
bago ito panghuling ilalathala at gagawing handang makuha ng publiko.

Mga Rekumendasyon
Ang mga ulat ng imbestigasyon ay maaaring maglalaman ng mga
rekumendasyon na nilalayon na maiwasan ang pag-ulit ng mga katulad na
aksidente sa hinaharap. Ang mga rekumendasyon ay inilalathala sa ulat ng
imbestigasyon at sa Taunang Ulat ng Chief Inspector (Namumunong Inspektor)
sa Secretary of State. Kahit na ang mga rekumendasyon ay hindi maaaring
magpatupad ng batas, may kahilingan para sa mga tumatanggap ng ulat kung
tatanggpin nila o hindi ang rekumendasyon at, kung tanggapin, kung paano
ito itutuloy. Ang mga komento na natanggap mula sa mga tumanggap ng
rekumendasyon na tinanggihan o bahagya lamang na tinanggap ay karaniwang
ipapalabas para makita ng publiko sa pamamagitan ng Taunang Ulat ng Chief
Inspector (Namumunong Inspektor) sa Secretary of State.
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MENSAHE NG KALIGTASAN

PAMAMAHAGI NG MENSAHE NG
KALIGTASAN
Paunawa sa Kaligtasan (Safety Bulletin)
Paminsan-minsan, ang mga maagap na isyu sa kaligtasan at rekumendasyon ay
kailangan matukoy kaagad upang maiwasan ang muling pag-ulit ng katulad na
aksidente. Ang nasabing mga mensaheng pangkaligtasan ay napapalaganap sa
pamamagitan ng Paunawa sa Kaligtasan.

Polyetong Pangkaligtasan (Safety Flyer)
Ang MAIB ay gumagawa rin ng mga polyetong pangkaligtasan, na inilalathala sa
parehong panahon nang ulat ng imbestigasyon pero nagtutuon sa mga leksyong
pangkaligtasan na partikular sa mga kaugnay na sector ng komunidad sa
karagatan.

Librito sa Kaligtasan (Safety Digest)
Dalawang beses sa isang taon, ang MAIB ay naglalathala ng Librito sa Kaligtasan
(Safety Digest) Ito ay isang walang bayad na publikasyon, na makukuha ng lahat,
pero tiyak na nilikha para sa mga propesyonal sa tagatabing-dagat. Ang Librito
sa Kaligtasan (Safety Digest) ay binubuo ng mga koleksyon ng mga maiiksing
sanaysay ng mga aksidente at pangyayari pero walang pangkilalang detalye
upang mapanatiling walang pangalan ang mga ito. Ang mga artikulo ay nakasulat
sa isang malinaw na estilo na nilika upang pagdiinan ang mga isyu sa kaligtasan at
mga natutunang leksyon sa bawat kaganapan.
Ang lahat ng mga publikasyon ng MAIB ay makikita at maaaring ma-download sa pdf
na format mula sa website ng Sangay. Ang mga nalimbag na kopya ay makukuha nang
walang bayad mula sa Sangay.

Mga pagtatanghal
Ang mga tauhan ng MAIB ay parating nagbibigay ng mga pagtatanghal sa mga
maritime college at sa mga samahan, institusyon at mga klub na may kaugnayan
sa tagatabig-dagat na may pakay na ikalat ang mensahe ng kaligtasan sa buong
industriya at, lalo na, sa susunod na henerasyon ng mga seafarer.

MGA ESTATISTIKA
Ang MAIB ay mayroong database ng mga nauulat na aksidente na naganap mula pa
roong 1991. Ito ay nagkakalooob ng malawakang pananaw sa mga huwaran sa mga
aksidente sa karagatan at gumagawa ng malawakan at handang makuhang nakatabing
impormasyon. Ang mga estatistika ay inilalathala sa ulat ng imbestigasyon at sa
Taunang Ulat ng Chief Inspector (Namumunong Inspektor) sa Secretary of State.

MGA DETALYE SA PAKIKIPAG-UGNAYAN
Para sa mga karagdagang detalye tungkol sa MAIB, at para makakuha ng access sa mga
ulat ng imbestigasyon at impormasyon na matatagpuan sa website na ito o makipagugnayan sa MAIB sa address sa ibaba:
Marine Accident Investigation Branch (Sangay Ng Imbestigasyon Para Sa
Aksidente Sa Dagat)
First Floor, Spring Place
105 Commercial Road
Telepono: +44 (0)23 8039 5500
Southampton
SO15 1GH
Email:
iso@maib.gov.uk
United Kingdom
Website:
www.gov.uk/maib

Proteksyon ng Impormasyon
Isinagawa ng MAIB ang mga gawain nito sa ilalim ng mga probisyon ng Merchant Shipping (Accident
Reporting and Investigation) Regulation 2012. Ang mga regulasyon at ang Seksyon 259, 260 at 267 ng
Merchant Shipping Act 1995 kung saan ang mga ginagawa ay ayon sa regulasyon, ay pinapayagan ang
MAIB na makakuha ng impormasyon na kinakailangan upang maisagawa ang pagsisiyasat nito.
Ang kapangyarihan ng MAIB upang iproseso ang personal na impormasyon ay ayon sa mga probisyon ng
Artikulo 6.1 (e) ng General Data Protection Regulation (GDPR) kung saan ang “ pagproseso ay kinakailangan
upang maitagawa ang interes ng publiko o maitagawa ng awtoritadong opisyal na ipinagkaloob sa kontroler”. Ito
ay ipinaliwanag ng mas detalyado sa Seksyon 8 ng Data Protection Act 2018.
Kung nais mabasa ang buong detalye kung paano nakakaapekto ang GDPR sa paraan ng paggamit at
pag-imbak ng inyong impormasyon, pumunta sa:
https://www.gov.uk/government/organisations/marine-accident-investigation-branch/about/personalinformation-charter

To read more on how GDPR affects the way we use and store your data go to:
https://www.gov.uk/government/organisations/marine-accident-investigation-branch/
about/personal-information-charter

