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(binabayaran ng employer)
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Ang Departamento ng Seguridad sa Trabaho (Employment Security Department) 
ay isang employer/programa na may pantay na oportunidad. Available ang mga 
karagdagang tulong at serbisyo sa mga indibidwal na may mga kapansanan kung 
hihilingin. Magagamit nang libre ang mga serbisyo ng tulong sa wika para sa mga 
indibidwal na may limitadong kasanayan sa Ingles. Serbisyo sa Paghahatid ng 
Washington (Washington Relay Service): 711
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Mga Sitwasyon at Available na Benepisyo ukol sa COVID-19

NA-UPDATE NOONG: 03.26.20 - 12:00 p.m.

(depende sa kaso)

May katamtamang sakit  
na dulot ng COVID-19 

 ang manggagawa.

May malubhang sakit na dulot 
ng COVID-19 

 ang manggagawa.

Ang manggagawa ay na-expose at 
naka-quarantine. Nananatiling bukas 

ang negosyo.

Ang manggagawa ay nag-aalaga ng 
may sakit na kapamilya.

Isinara ng isang pampublikong opisyal 
ang mga paaralan dahil sa COVID-19 at 

ang manggagawa ay walang magamit 
na serbisyo sa pangangalaga ng bata.

Mahina ang immune system ng 
manggagawa at pinapayuhan siyang 

mag-quarantine ng sarili.

Sinusunod ng manggagawa ang payo ng 
pampublikong kalusugan at mga opisyal ng 
pamahalaan na mag-quarantine ng sarili at 

pinipili niyang hindi pumunta sa trabaho.

Dapat magsara ang employer  
dahil sa pagpa-quarantine ng 

pampublikong opisyal.

Nagsara ang employer dahil  
sa paghina ng negosyo o  

kawalan ng demand.

Binawasan ng employer ang mga 
oras na available dahil sa paghina ng 

negosyo o kawalan ng demand.

Nanatiling bukas ang  
employer bilang pagsuway  

sa paghikayat ng pampublikong 
kalusugan na magsara.

Naka-quarantine ang mga manggagawa 
sa pangangalagang pangkalusugan at 

first responder (unang tagatugon).
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Ang impormasyong ibinahagi sa flyer na ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na 
patakaran o posisyon ng anumang ibang ahensiya o kompanya. Responsibilidad ng mambabasa  
na patunayan ang mga impormasyon ng saklaw.

http://esd.wa.gov

