 COVID-19شرایط احتمالی و مزایای در دسترس
اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این تراکت لزوما ً منعکسکننده سیاست یا موضع رسمی
هیچ سازمان یا شرکت دیگری نیست .مسئولیت تأیید حقایق مربوط به پوشش مزایا بر عهده خواننده است.

مرخصی با حقوق
برای بیماری

کووید19-
1

بیمه
بیکاری

(پرداخت توسط کارفرما)

قانون
فعلی

قانون
فعلی

قانون
اضطراری

مرخصی با حقوق به
دالیل خانوادگی
و پزشکی

بیمه صنعتی
()L&I

قانون
فعلی

قانون
فعلی

کارمند/کارگر مبتال به کووید19-
خفیف است.

2

کارمند/کارگر مبتال به کووید19-
شدید است .

3

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

4

کارمند/کارگر از عضو بیماری در
خانواده مراقبت میکند.

مقامات رسمی به دلیل کووید19-
5
مدارس را تعطیل کردهاند و کارمند/کارگر
کسی را برای مراقبت از فرزندانش ندارد.

6

کارمند/کارگر نقص سیستم ایمنی دارد
و به او توصیه شده است که خود را
قرنطینه کند.
کارمند/کارگر توصیههای مربوط به
سالمت عمومی و تأکید مقامات دولتی برای
خودقرنطینگی را دنبال میکند و تصمیم
گرفته است در خانه بماند.

8

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

7

9

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

10

کارفرما به دلیل رکود کسبوکار و
نبود تقاضا ،ساعات کاری را کاهش
داده است.

11

کارفرما از ضرورت تعطیل کردن
برای کمک به سالمت عمومی
سرپیچی کرده و کسبوکار را باز
نگه داشته است.
کارمندان/کارگران خدمات بهداشتی
و درمانی و امدادگران اولیه تحت
قرنطینه هستند.

12

(بهصورت موردی)

ESD.WA.GOV

«اداره امنیت شغلی» ( )Employment Security Departmentبرنامه/کارفرمایی با ارائه
فرصتهای برابر است .مساعدتها و خدمات کمکی ،در صورت درخواست ،برای معلوالن در
دسترس است .خدمات ترجمه بهصورت رایگان برای افرادی که تسلط محدودی بر زبان انگلیسی
دارند در دسترس است .سرویس رله مخابراتی واشنگتن711 :

بله
خیر
محتمل

تاریخ بهروزرسانی 12:00 - 03.26.20 :ب.ظ

