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»اداره امنیت شغلی« )Employment Security Department( برنامه/کارفرمایی با ارائه 
فرصت های برابر است. مساعدت ها و خدمات کمکی، در صورت درخواست، برای معلوالن در 

دسترس است. خدمات ترجمه به صورت رایگان برای افرادی که تسلط محدودی بر زبان انگلیسی 
دارند در دسترس است. سرویس رله مخابراتی واشنگتن: 711
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COVID-19 شرایط احتمالی و مزایای در دسترس

تاریخ به روزرسانی: 03.26.20 - 12:00 ب.ظ

)به صورت موردی(

کارمند/کارگر مبتال به کووید-19 
 خفیف است.

کارمند/کارگر مبتال به کووید-19 
 شدید است .

کارمند/کارگر در معرض خطر ابتال 
به بیماری قرار گرفته و قرنطینه شده 
است. فعالیت کسب وکار ادامه دارد.

کارمند/کارگر از عضو بیماری در 
خانواده مراقبت می کند.

 مقامات رسمی به دلیل کووید-19 
 مدارس را تعطیل کرده اند و کارمند/کارگر 
کسی را برای مراقبت از فرزندانش ندارد.

کارمند/کارگر نقص سیستم ایمنی دارد 
و به او توصیه شده است که خود را 
قرنطینه کند.

کارمند/کارگر توصیه های مربوط به 
سالمت عمومی و تأکید مقامات دولتی برای 
 خودقرنطینگی را دنبال می کند و تصمیم 
گرفته است در خانه بماند.

کارفرما به دلیل دستور مقامات دولتی 
برای قرنطینه، باید کار را تعطیل کند.

کارفرما به دلیل رکود کسب وکار یا 
نبود تقاضا، کار را تعطیل کرده است.

کارفرما به دلیل رکود کسب وکار و 
نبود تقاضا، ساعات کاری را کاهش 
داده است.
کارفرما از ضرورت تعطیل کردن 
برای کمک به سالمت عمومی 
سرپیچی کرده و کسب وکار را باز 
نگه داشته است.
کارمندان/کارگران خدمات بهداشتی 
و درمانی و امدادگران اولیه تحت 
قرنطینه هستند.
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 اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این تراکت لزوماً منعکس کننده سیاست یا موضع رسمی  
هیچ سازمان یا شرکت دیگری نیست. مسئولیت تأیید حقایق مربوط به پوشش مزایا بر عهده خواننده است.

http://esd.wa.gov

