ຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບການລາປ່ ວຍ ແລະ ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ (ໂຄວິດ 19)
1. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ ມ້ື ພັກລາປ່ ວຍ ເພື່ອທົດແທນມ້ື ຂາດວຽກ ຖ້ າພະນັກງາ
ນລັດປິດສະຖານທ່ີ ທຸ ລະກິດຂອງເຂົາເຈ້ົ າ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ 19 ໄດ້ ບໍ່? ແມ່ ນຫຍັງ
ຖ້ ານາຍຈ້ າງຍັງຄົງດໍາເນີນການ ແຕ່ ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການດໍາເນີນການ
ເນື່ອງຈາກຄໍາສັ່ງຂອງທ່ ານຜູ້ ວ່ າການລັດ?
ຖ້ າຍັງຖືກວ່່ າຈ້າງ, ກໍາມະກອນສາມາດໃຊ້ ມ້ື ພັກປ່ ວຍໄດ້ . ຖ້ ານາຍຈ້າງຫາກໄລ່ ພະນັກງານອອກ,
ລູ ກຈ້າງສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່ າງງານໄດ້ .
2. ພະນັກງານຈະຮູ ້ ໄດ້ ແນວໃດ ວ່ າເຂົາເຈ້ົ າຍັງຖືກວ່ າຈ້ າງຢູ ່ ?

ນາຍຈ້າງຕ້ ອງແຈ້ງກັບລູ ກຈ້າງ ວ່ າເຂົາເຈົ້າກໍາລັງໄລ່ ລູກຈ້າງອອກ. ລູ ກຈ້າງສາມາດຍືນຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຫວ່ າງງານ ຖ້ າເຂົາເຈົ້າຖືກໄລ່ ອອກ ຫລື ຖ້ າຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເຂົາເຈ້ົ າຫລຸ ດລົງ.

3. ຖ້ າໂຮງຮຽນ ຫລື ສະຖານທ່ີ ດູ ແລລູ ກຂອງພະນັກງານຫາກປິດຕົວລົງ ເນ່ື ອງຈາກ
ບັນຫາດ້ ານສຸ ຂະພາບ, ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ ມ້ື ພັກລາປ່ ວຍທີ່ຍັງເຫລືອ
ເພ່ື ອດູ ແລລູ ກຂອງເຂົາເຈ້ົ າໄດ້ ບໍ່?
ໄດ້ .
4. ຖ້ າສະຖານທ່ີ ທຸ ລະກິດຂອງລູ ກຈ້ າງ ຫລື ໂຮງຮຽນ ຫລື ສະຖານທີ່ດູ ແລຂອງລູ ກຫາກປິດ,
ນາຍຈ້ າງສາມາດປະຕິເສດການຂໍລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ແລະ ຕ້ ອງການໃຫ້ ພະນັກງານເ
ຮັດວຽກຢູ ່ ທີ່ບ້ານແທນໄດ້ ບໍ່?
ບໍ່.
5. ຖ້ ານາຍຈ້ າງເລືອກທ່ີ ຈະປິດສະຖານທີ່ທຸ ລະກິດຊົ່ວຄາວ ເພື່ ອຫລຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງກາ
ນແພ່ ຂະຫຍາຍຂອງເຊ້ື ອໂຄວິດ 19, ລູ ກຈ້ າງສາມາດໃຊ້ ມ້ື ພັກລາປ່ ວຍ ເພື່ອທົດແທ
ນການຂາດວຽກນ້ັ ນໄດ້ ບໍ່?
ນາຍຈ້າງບ່ໍ ຈໍາເປັນຈະອະນຸ ຍາດ ໃຫ້ ລູກຈ້າງໃຊ້ ມື້ລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ຖ້ າທຸ ລະກິດຕັດສິນໃຈປິດຕົວຊົ່
ວຄາວ ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານອາດຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ມ້ື ພັ
ກລາປ່ ວຍໃນສະຖານະການນ້ີ .
6. ນາຍຈ້ າງສາມາດຕ້ ອງການໃຫ້ ລູ ກຈ້ າງ ລາພັກຈາກວຽກ ເນ່ື ອງຈາກການແພ່ ລະບາ
ດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ 19 ໄດ້ ບໍ່?
ນາຍຈ້າງອາດຈະຕ້ ອງໃຫ້ ລູ ກຈ້າງລາພັກຈາກວຽກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍຈ້າງ ບໍ່ສາມາດຕ້ ອງ
ການໃຫ້ ລູ ກຈ້າງໃຊ້ ມື້ພັກລາປ່ ວຍ ແທນການຂາດວຽກດ່ັ ງກ່ າວນ້ີ .
7. ພະນັກງານຜູ້ ທ່ີ ຕ້ ອງໄດ້ ລາພັກຈາກວຽກ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈ້ົ າມີຄວາມສ່ ຽງພະຍາດໂຄວິດ
19 ສາມາດໃຊ້ ມ້ື ພັກລາປ່ ວຍ ໃນຂະນະຂາດວຽກໄດ້ ບ່ໍ ?
ພະນັກງານອາດຈະໃຊ້ ມື້ພັກລາປ່ ວຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍຈ້າງບ່ໍ ສາມາດບັງຄັບ ຫລື ຕ້ ອງການໃ
ຫ້ ລູ ກຈ້າງໃຊ້ ມື້ພັກລາປ່ ວຍ ແທນການຂາດວຽກດ່ັ ງກ່ າວນ້ີ .
8. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ ມ້ື ພັກເຈັບປ່ ວຍ ຖ້ າເຂົາເຈ້ົ າຮູ ້ ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫລື ມີບັນຫາອາການ
ທີ່ອາດຈະມີພະຍາດໂຄວິດ 19 ກ່ ຽວຂ້ ອງໄດ້ ບໍ່?
ພະນັກງານ ສາມາດໃຊ້ ມື້ລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ສໍາລັບການເຈັບປ່ ວຍທາງຮ່ າງກາຍ, ການບາດເຈັບ ຫລື
ເງື່ອນໄຂສຸ ຂະພາບອ່ື ນໆ. ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດໃຊ້ ມ້ື ລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ເພື່ອດູ ແລສະມາຊິກຄອບຄົວ
ຜູ້ ທີ່ມີການເຈັບປ່ ວຍທາງຮ່ າງກາຍ, ການບາດເຈັບ ຫລື ເງື່ອນໄຂສຸ ຂະພາບອ່ື ນໆ.
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9. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ ມ້ື ລາພັກເຈັບປ່ ວຍທ່ີ ຍັງເຫລືອ ຖ້ າທ່ ານໝ
ໍ ແນະນໍາແບບນ້ັ ນ
ເນ່ື ອງຈາກການຕິດ ຫລື ອາການພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ ບ່ໍ ?
ໄດ້ .
10. ພະນັກງານ ສາມາດໃຊ້ ມ້ື ລາພັກເຈັບປ່ ວຍທີ່ຍັງເຫລືອ ຖ້ າເຂົາເຈ້ົ າກໍາລັງຊອກກວດວິນິ
ດໄສທາງການແພດ, ການດູ ແລ, ການປ່ິ ນປົວ ຫລື ການດູ ແລທາງການແພດ ເພື່ອປ້
ອງກັນການເຈັບປ່ ວຍ ຫລື ອາການທີ່ອາດຈະກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ ບ່ໍ ?
ໄດ້ .
່ຶ ງຂອງແຜນລາພັກຜ່ ອນ
11. ຖ້ ານາຍຈ້ າງອະນຸ ຍາດໃຫ້ ລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ຄືເປັນສ່ ວນໜ
(PTO), ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ ການລາພັກຜ່ ອນ PTO ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ
19 ໄດ້ ບ່ໍ ?
ໄດ້ .
12. ນາຍຈ້ າງສາມາດໃຫ້ ພະນັກງານລາພັກເຈັບປ່ ວຍເພີ່ມ ຫລື ຊົດເຊີຍຄ່ າຈ້ າງທີ່ເສຍໄປ
ທ່ີ ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ ແນວໃດ?
• ນາຍຈ້າງອາດຈະໃຫ້ ມ້ື ພັກເຈັບປ່ ວຍຫລາຍກວ່ າ ທ່ີ ກໍານົດໂດຍກົດໝາຍການລາພັກເ
ຈັບປ່ ວຍ.
• ນາຍຈ້າງອາດຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ລູກຈ້າງ ໃຊ້ ມ້ື ລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ສໍາລັບຈຸ ດປະສົງເພ່ີ ມ ນອກເໜື
ອຈາກຈຸ ດປະສົງທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຂ້ັ ນຕ່ໍ າ.
• ນາຍຈ້າງອາດຈະເລືອກຍົກເວ້ັ ນຂ້ໍ ກໍານົດການຢ້ັ ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ ອງຊ່ົ ວຄາວ ສໍາລັບພະນັ
ກງານ ທ່ີ ໃຊ້ ມ້ື ພັກເຈັບປ່ ວຍ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ 19.
• ນາຍຈ້າງອາດຈະສ້ າງ ຫລື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃໝ່ ເພ່ື ອຈັດສັນມ້ື ພັກລາປ່ ອຍ.
• ນາຍຈ້າງອາດຈະຈ່ າຍເງິນລ່ ວງໜ້ າໃຫ້ ແກ່ ລູກຈ້າງ ເມ່ື ອຂ້ໍ ກໍານົດຈ່ າຍເງິນ ປະຕິບັດຕາມກົດ
ລະບຽບການຫັກເງິນ.
• ນາຍຈ້າງອາດຈະສ້ າງນະໂຍບາຍຮ່ ວມ. ເຂົາເຈ້ົ າຍັງສາມາດອະນຸ ຍາດໃຫ້ ລູກຈ້າງ ສັບປ່ ຽນກ
ານລາພັກ ກັບເພື່ອນຮ່ ວມງານ ເພື່ອຮັກສາສົມດຸ ນໃນວຽກ.
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