
TAMIL (த�ழ்) – TA 

ெகாேரானாைவரஸ் (COVID-19) மற்�ம் ஊ�யத�்டன் ��ய ேநாய்��ப்� 
��த்த ேகள்�கள் 

1. COVID-19 காரணமாக ெபா�த்�ைற அ�காரிகள் தாங்கள் 
ெதா�ல் நடத்�ம் இடங்கைள ��னால் பணியாளரக்ள் 
வ�ைகதராைமக்� ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் 
ெபற ���மா? ெதா�ல்கள் ெதாடர்ந்� இயங்�ம் நிைல�ல், 
ஆனால் ஆ�நரின் ஆைணகளின்ப� ெசயல்பா�களில் 
கட்�ப்பா�கள் இ�ந்தால் என்னெசய்வ�? 
தற்ேபா�ம் பணி�ல் இ�க்�ம்படச்த்�ல், பணியாளரக்ள் 
ேசரந்்�ள்ள ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் 
பயன்ப�த்தலாம். ெதா�ல் உரிைமயாளர ்ஒ�வைர பணி நீக்கம் 
ெசய்தால், பணியாளர ்ேவைல�ன்ைம பலன்க�க்� 
�ண்ணப்�க்கலாம்.  

2. பணியாளரக்ள் தாங்கள் இன்�ம் பணி�ல் இ�ப்பைத எப்ப� 
ெதரிந்�ெகாள்வ�? 
ெதா�ல் உரிைமயாளர ்ஒ� பணியாளைர பணி நீக்கம் ெசய்தால் 
அவரக்ள் அந்தப் பணியாள�க்�த் ெதரியப்ப�த்த ேவண்�ம். 
பணியாளரக்ள் பணி நீக்கம் ெசய்யப்பட்டால் அல்ல� பணி ேநரம் 
�ைறக்கப்பட்டால் அவரக்ள் ேவைல�ன்ைம பலன்க�க்� 
�ண்ணப்�க்கலாம்.  

3. ஒ� பள்ளிக்�டம் அல்ல� பணியாளரின் �ழந்ைதகைள 
கவனித்�க்ெகாள்�ம் இடம் தற்கா�கமாக �காதார 
காரணங்களால் �டப்பட்டால், பணியாளரக்ள் தங்கள் 
�ழந்ைதைய கவனித்�க்ெகாள்ள ேசர்ந்�ள்ள ஊ�யத்�டன் 
��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���மா? 
ஆம்.  

4. ஒ� பணியாளரின் ெதா�ல் இடம் அல்ல� �ழந்ைத�ன் 
பள்ளிக்�டம் அல்ல� பராமரிப்� இடம் �டப்பட்டால், ெதா�ல் 
உரிைமயாளர் ஒ� ேநாய்��ப்�க் ேகாரிக்ைகைய 
நிராகரிக்க�ம் பணியாளைர �ட்���ந்தப� பணியாற்ற�ம் 
�ற���மா? 
இல்ைல.  

5. ஒ� ெதா�ல் உரிைமயாளர் COVID-19 ெதாற்�க்� ஆளாவைதக் 
�ைறக்�ம் நடவ�க்ைகயாக தற்கா�கமாக அவரக்ள் ெதா�ல் 
இடத்ைத ��னால், அப்ேபா� வ�ைகதராைமைய ஈ�ெசய்ய 
ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைப ஒ� பணியாளர் 
பயன்ப�த்த ���மா? 
COVID-19 ெதாற்�க்� எ�ர�்ைனயாக ஒ� ெதா�ல் உரிைமயாளர ்
ெதா�ைல தற்கா�கமாக �ட ���ெசய்தால் பணியாளரக்ைள 
ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த அ�ம�க்கத் 
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ேதைவ�ல்ைல. எனி�ம், இந்தச ்�ழ்நிைல�ல் ஒ� ெதா�ல் 
உரிைமயாளர ்ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த 
அ�ம�க்கலாம். 

6. COVID-19 ெதாற்�க்� ஆளா�ம் வாய்ப்� காரணமாக ெதா�ல் 
உரிைமயாளரக்ள் பணியாளரக்ைள ேவைல���ந்� �லகச ்
ெசால்ல���மா? 
ஒ� ெதா�ல் உரிைமயாளர ்பணியாளரக்ைள பணி���ந்� 
�லகச ்ெசால்ல ���ம். எனி�ம், ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் 
இந்த வ�ைகதராைமைய ஈ�ெசய்ய ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்தச ்ெசால்ல ��யா� .  

7. ஒ� பணியாளர் COVID-19 ெதாற்�க்� ஆளா���க்கக்��ம் 
என்பதனால் ேவைல���ந்� �லகேவண்���ந்தால், 
அவரால் வ�ைகதராத நாட்க�க்� ேசர்ந்�ள்ள ஊ�யத்�டன் 
��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���மா? 
ஒ� பணியாளர ்ேசரந்்�ள்ள ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்தலாம். எனி�ம், ெதா�ல் 
உரிைமயாளரக்ள் பணியாளரின் இந்த வ�ைகதராைமைய 
ஈ�ெசய்ய ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்தச ்
ெசால்� வற்��த்தேவா அல்ல� கட்டாயப்ப�த்தேவா ��யா�. 

8. ஒ� பணியாளர் ேநாய்வாய்ப்பட்டாேலா அல்ல� COVID-19 
ெதாடர�்ைடய அ���கள் இ�ந்தாேலா அவரால் ேசர்ந்�ள்ள 
ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���மா? 
பணியாளரக்ள் எந்தவைகயான ேநாய்கேளா, காயங்கேளா 
அல்ல� �ற உடல் �யா�கேளா இ�ந்தால் அவரக்ள் ேசரந்்�ள்ள 
ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���ம். 
தங்கள் ��ம்ப உ�ப்�னரக்�க்� உடல் நல�ன்ைம, காயங்கள் 
அல்ல� �ற உடல் �யா�கேளா இ�ந்தா�ம் பணியாளரக்ள் 
தங்கள� ேசரந்்�ள்ள ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைபப் 
பயன்ப�த்த���ம். 

9. ஒ� ம�த்�வர் COVID-19 ெதாற்�க்� ஆளா���க்�ம் வாய்ப்� 
அல்ல� அ���கள் இ�ப்பதாக பரிந்�ைரத்தால் ஒ� 
பணியாளரால் ேசர்ந்�ள்ள ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���மா? 
ஆம். 

10. ஒ� பணியாளர் COVID-19 ெதாற்� ெதாடர்பான அ���கள் 
அல்ல� ேநா�ன்ெபா�ட்� ேநாைய அ�தல், பராமரிப்�, 
��ட்ைச அல்ல� ம�த்�வ த�ப்� பராமரிப்� 
ேபான்றவற்�க்� ேசர்ந்�ள்ள ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���மா? 
ஆம். 
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11. ஒ� ெதா�ல் உரிைமயாளர் ஒ� ப��ேநர ��ப்� (PTO) 
�ட்டமாக ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைப வழங்�னால், 
COVID-19 உடன் ெதாடர்�ைடயைவக்� பணியாளர் PTO 
��ப்ைபப் பயன்ப�த்த ���மா? 
ஆம். 

12. ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் தங்கள் பணியாளரக்�க்� COVID-19 
காரணமாக எவ்வா� ��தலான ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைப அல்ல� �� இழப்�ட்ைட வழங்க���ம்? 

• ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்�ச ்சடட்ங்களில் வ���த்தப்படட்ைவக்�ம் 
அ�கமாக தாராளத்�டன் ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைப வழங்கலாம். 

• ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் அங்�கரிக்கப்படட் �ைறந்தபடச் 
ேநாக்கங்க�க்�ம் ேமல் உள்ள ��தல் காரணங்க�க்காக 
ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைப பணியாளரக்�க்� 
அ�ம�க்கலாம்.  

• ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் COVID-19 காரணமாக 
ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய்��ப்ைப பயன்ப�த்�ம் 
பணியாளரக்�க்� தற்கா�கமாக சரிபாரக்்�ம் 
ேதைவகைள தளர�்க்� உடப்�த்தலாம். 

• ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் ஊ�யத்�டன் ��ய 
ேநாய்��ப்ைப �ராகப் பயன்ப�த்�ம்ப� ��ய 
ெகாள்ைககைள உ�வாக்க�ம் ெசயல்ப�த்த�ம் 
ெசய்யலாம்.  

• ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் ��ம்பசெ்ச�த்�ம் 
���ைறகள் ெபா�ந்தக்��ய ��த்த 
ஒ�ங்��ைறக�டன் இணங்கக்��யதாய் 
இ�க்�ம்படச்த்�ல் பணியாளரக்ளின் ��களில்  
�ன்பணம் வழங்கலாம். 

• ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள் ப�ரப்படட் ��ப்�க் 
ெகாள்ைககைள ஸ்தா�க்கலாம். பணியாளரக்ள் தங்கள� 
சக பணியாளரக்�க்� ��ப்� ைக��ப்�கைள 
தான�ட�ம் அவரக்ள் அ�ம�க்க ���ம்.  
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