COVID-19 Các Tình huống & Quyền lợi Sẵn có
Thông tin được chia sẻ trên tờ rơi này không nhất thiết phản ánh chính sách hay quan điểm
chính thức của bất kỳ cơ quan hay công ty nào. Người đọc có trách nhiệm xác minh các thông
tin có trên đây.

C O V I D -19
CÁC TÌNH
HUỐNG
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Người lao động
bị bệnh nhẹ
do COVID-19.

2

Người lao động
bị bệnh nặng
do COVID-19.

3

Người lao động bị phơi nhiễm
và được cách ly kiểm dịch.
Doanh nghiệp vẫn mở cửa.
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Người lao động chăm
sóc cho thành viên
gia đình bị ốm.
Trường học đóng cửa theo lệnh
của quan chức công cộng do
COVID-19 và người lao động
không có chỗ gửi con.
Người lao động bị suy giảm
miễn dịch và được khuyến cáo
nên tự cách ly kiểm dịch.

5
6

8

(chủ lao động trả)
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Người lao động tuân theo khuyến
cáo của các quan chức chính phủ
về y tế công cộng để tự cách ly
kiểm dịch và chọn không đi làm.
Chủ lao động phải đóng cửa cơ
sở do lệnh cách ly kiểm dịch của
một quan chức công cộng.
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Chủ lao động đóng cửa do
hàng bán chậm hoặc thiếu
nhu cầu.
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Chủ lao động giảm giờ
phục vụ do hàng bán
chậm hoặc thiếu nhu cầu.
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Chủ lao động vẫn mở cửa bất
chấp lệnh yêu cầu đóng cửa
của cơ quan y tế công cộng.
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Nhân viên y tế và phản ứng
viên đầu tiên đang thực hiện
cách ly kiểm dịch.
Phòng An ninh Việc làm (Employment Security Department) là một nhà tuyển
dụng/chương trình bình đẳng về cơ hội. Các hỗ trợ và dịch vụ phụ khác được
cung cấp theo yêu cầu dành cho người khuyết tật. Có sẵn các dịch vụ hỗ trợ
ngôn ngữ cho người có trình độ thông thạo Tiếng Anh hạn chế miễn phí. Dịch
vụ Tiếp âm Washington: 711
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