ስለ ሠራተኞች ካሳ ክፍያ እና ስለ ኮሮና (ኮቪድ-19) ጥያቄዎች
1. የ ጊዜ ኪሳራ ክፍያዎቼ ይቀጥላሉ?
አዎ ከሥራዎ ጋር በ ተዛመደ ጉዳት ወይም ሕመም ምክንያት ሰራዎን መሥራት ካልቻሉ ለባከነው ጊዜ ክፍያ
ይቀጥላል ፡፡
2. ላነሳኋቸው ጥያቄዎች ሁኔታ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
በእንግሊዝኛ ወይም በስፓኒሽ መረጃ ለማግኘት1-800-831-5227ይደውሉ
3. የንግድ እንቅስቃሴ በሚዘጋበት ጊዜ ደብዳቤ ወይም መረጃ ማግኘት ባልችል የተላለፈው ትእዛዝ እና ማስታወቂያ
የመጨረሻ ይሆናል?
መረጃው ያልደረሶት በ እርስዎ ስሕተት ካልሆነ፤ ለምን እንዳልደረሶት በቂ መረጃ በማቅረብ ጥያቄዎን ማቅረብ
አለብዎት ፡፡
4. የመንግስት ማነቃቂያ ክፍያ ማግኘቴ የተቃጠለውን ጊዜ ወይም የጡረታ ማረጋገጫ መጠኔን ይነካል?
አይደለም

5. ባለሙያን ለማግኘትና የ ሕክምና ቀጠሮዎችን በስልክ ማስያዝ እችላለሁ?
አዎ
6. የሚከታተለኝ ሐኪም አሁን ሊያየኝ አይችልም ፡፡ ምን ማድረግ አለብኝ?
አገልግሎት ሰጭዎን በስልክ የጤና አገልግሎት አማራጮችን ማግኘት እንደሚችሉ ይጠይቁ ፡፡
7. የ ሕክምና አገልግሎት ዕቅዴ ቆሟል። ይህ የእኔን ጥያቄ እንዴት ይነካል?
ተጨማሪ ሕክምና የሚፈልጉ ከሆነ ጥያቄዎ ይስተናገዳል ፡፡ የ ሕክምና አገልግሎቶች መስጠት ከ ተጀመረ በኋላ
የ ሕክምና ዕቅድዎን ለመጨረስ ጊዜ እንሰጥዎታለን ፡፡
8. የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሥጋት ስላለኝ ገለልተኛ የ ሕክምና ግምገማ (አይ ኤም ኢ) ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ
እፈልጋለሁ ፡፡ ምን ማድረግ አለብኝ?
መፍትሄ ለማግኘት ከቀጠሮዎ ቢያንስ 5 የሥራ ቀናት በፊት ያነጋግሩ ፡፡
9. በኮሮና ቫይረስ ሥጋት ምክንያት የ ሕክምና ቀጠሮ ን መሰረዝ ወይም ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ተገቢ ነው?
ምን መፍትሄ እንዳለ ለማወቅ የጤና አገልግሎት ሰጭዎን ያነጋግሩ ፡፡
10. የልጄ ትምህርት ቤት ስለ ተዘጋ ፣ የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት ተጠቃሚ አይደለሁም እናም የሕክምና ወይም
የ ሙያ ቀጠሮ ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ፡፡ ምን ማድረግ አለብኝ?
የሕፃናት እንክብካቤ አገልግሎትለማመቻቸት ሁሉንም ጥረት ያድርጉ ፡፡ ከተቻለ የሙያ ማገገሚያ አማካሪዎን
(VRC) ወይም የ ሕክምና አገልግሎት ሰጭዎን ያነጋግሩ።
11. በቫይረሱ ምክንያት ወደ ትምህርት ቤት መሄድም ሆነ የማገገሚያ ፕሮግራሜ ላይ መሳተፍ አሳሳቢ ሆኖብኛል ፡፡
ምን ማድረግ አለብኝ?
የተለያዩ አማራጮችን ለማግኘት VRCዎን ያነጋግሩ።
12. ቀለል ያሉ ጊዜያዊ ሥራዎቼ በቫይረሱ ምክንያት ማግኘት አስችጋሪ ሆኗል ፡፡ ምን ማድረግ አለብኝ?
የይገባኛል ጥያቄ ካሎት አልቃዎን ያነጋግሩ።
13. በ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት አሠሪዬ አባረረኝ ክስ መስርቻለሁኝ ፡፡ ይህ የእኔን ጥያቄ እንዴት ይነካል?
ባቀረቡት ጥያቄ ላይ ተገቢውን የህክምና አገልግሎት አሁንም እንፈቅዳለን ፡፡ ጥያቄዎን ከመዝጋታችን በፊት
ህክምናዎን እዲያጠናቅቁ ጊዜ እንሰጥዎታለን፡፡
14. ወደ ስራ ለመመለስ ብቁ ብሆንም ፣ ግን የምመለስበት ሥራ የለኝም ፣ እናም ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት
የሥራ ገበያው በጣም የተገደበ ነው ፡፡ ምን ማድረግ አለብኝ?
እንደ አለመታደል ሆኖ ለባከኑ ጊዜያት ዲፓርትመንቱ ወደ ሰራ ሲመለሱ ጥቅማጥቅሞችን መክፈል አይችልም።
ለሥራ አጥነት ለመመዝገብ በየሥራ ቅጥር ደኅንነት ክፍል በኩል ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡
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15. L&I ኮቪድ-19ን ከስራ ጋር የተያያዘ ሁኔታን ይፈቅድለታል?
በተወሰኑ ሁኔታዎች ፣ በ ሥራው ሁኔታ ምክንያት የሠራተኛው ሥራ በበሽታው የመያዝ እድሉ ከፍተኛ በሚሆንበት
ጊዜ (ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት ሰጪዎች ወይም የጤና እንክብካቤ ሠራተኞችን ያካትታል) ፡፡ በደንብ
በ ሰነድ የ ተያዘ ወይም ከ ሥራው ጋር ተዛማጅነት ያለው ተጋላጭነት እንዲሁም የሰራተኛ/አሰሪ ግንኙነት የግድ
ሊኖር ይገባል ፡፡
16. L&I የይገባኛል ጥያቄን መቼ ሊከለክል ይችላል?
የ ኮቪድ-19 በሽታ በሥራ ቦታው ላይ ድንገተኛ ክሥተት ሲሆን (ለምሳሌ አንድ ሠራተኛ በሽታውን ወደ ሌላ
የሥራ ባልደረባው ሲያስተላልፍ) ፡፡
17. ለ ኮቪድ-19 የይገባኛል ጥያቄ እንዴት ፋይል ማድረግ እችላለሁ?
በቴሌፎን: 1-877-561-3453
በሐኪምዎ ቢሮ (የ አደጋ ሪፖርት ዘገባ ሲያጠናቅቁ) ፡፡
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