COVID-19 ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ
ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਤੱ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਹੈ।

COVID -19

ਹ ਾ ਲ ਾ ਤ
1

ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਨਾਲ
ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।

3

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

4

ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6

ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ

ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਆਪਾਤਕਾਲ
ਨਿਯਮ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱ ਟੀ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ

ਉਦਯੋਗ ਦਾ
ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ(L&I)
ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਨਾਲ
ਹਲਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।
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5

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਕੂਲ COVID-19 ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਰੱ ਖਿਆ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਕੁਆਰੰ ਟਾਈਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

8

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਰੰ ਟਾਈਨ
ਕਰਕੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰ ਦੀ ਜਾਂ
ਮੰ ਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

10

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰ ਦੀ
ਜਾਂ ਮੰ ਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਦੇ
ਘੰ ਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਹੈ।

11

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ
ਦੁਆਰਾ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਰੱ ਖਿਆ ਹੈ।

12

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ
ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੁਆਰੰ ਟਾਈਨ
ਅੰ ਦਰ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਘੱ ਟ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾ: 711

YES
NO
MAYBE

(ਮਾਮਲਾ
ਦਰ ਮਾਮਲਾ)

ESD.WA.GOV
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ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਗਿਆ: 03.26.20 - 12:00 ਵਜੇ।

