أسئلة حول تغطية تعويضات العمال وفيروس كورونا (كوفيد)19-
 .1هل ستستمر المدفوعات التي أتقاضاها بسبب فقدان وقت العمل؟
نعم .إذا لم تتمكن من العمل بسبب إصابتك أو مرضك المرتبط بالعمل ،فسیستمر حصولك على مدفوعاتك المقررة
بسبب فقدان وقت العمل.
 .2كيف يمكنني الحصول على معلومات حول حالة مطالبتي؟
يمكنك الحصول على معلومات آلیة باللغة اإلنجلیزية أو اإلسبانیة عن طريق االتصال بالرقم 1-800-831-5227
 .3هل سيصبح األمر واإلشعار نهائييْن إذا لم أتمكن من الوصول إلى البريد عندما تكون شركتي مغلقة؟
إذا لم تتمكن من الوصول إلى األمر من دون أي خطأ من جانبك ،فیجب علیك تزويد مدير المطالبات بتفسیر مثل تعذر
حصولك على البريد.
 .4هل يؤثر الحصول على شيك تحفيزي ف يدرالي على قيمة الشيك الذي أحصل عليه بسبب فقدان وقت العمل أو شيك التقاعد؟
ال.

 .5هل يمكنني الحصول على مواعيد طبية ومهنية عبر الهاتف؟
نعم.
 .6طبيبي المعالج لن يراني اآلن .فماذا أفعل؟
اسأل مقدم الخدمة لديك عما إذا كان يقدم خیارات الرعاية الصحیة عن بعد أو إذا كان بإمكانك التحدث إلیهم والمتابعة
معهم عبر الهاتف.
 .7خطتي العالجية معلقة .فكيف يؤثر ذلك على مطالبتي؟
لن تغلق مطالبتك إذا كنت بحاجة إلى تلقي المزيد من العالج .وسوف نتیح لك الوقت إلكمال خطة عالجك عند
استئناف الخدمات الطبیة.
 .8أود تأجيل أو إعادة جدولة التقييم الطبي المستقل ( )IMEألنني قلق بشأن تفشي فيروس كورونا .فماذا أفعل؟
اتصل بمدير المطالبات قبل  5أيام عمل على األقل من الموعد المحدد لك إليجاد حل.
 .9هل من المناسب إلغاء أو تأجيل موعد أو إجراء طبي بسبب المخاوف من فيروس كورونا؟
اتصل بمقدم الرعاية الصحیة لمعرفة ما يوصي به.
 .10نظ ًرا إلغالق مدرسة طفلي وليس عندي من يرعى الطفل ،فإنني أحتاج إلى تأجيل موعد طبي أو مهني .فماذا أفعل؟
ابذل قصارى جهدك لترتیب رعاية للطفل .وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ،فاتصل بمستشار التأهیل المهني ( )VRCأو مقدم
الخدمات الطبیة لديك.
 .11أنا قلق من الذهاب إلى الصف الدراسي أو المشاركة في برنامج إعادة التدريب بسبب الفيروس .فماذا أفعل؟
اتصل بمستشار التأهیل المهني ( )VRCلديك الستكشاف الخیارات.
 .12لم تعد وظيفتي المؤقتة الخفيفة متاحة بسبب الفيروس .فماذا أفعل؟
اتصل بمدير المطالبات لديك.
 .13قام صاحب العمل بتسريحي بسبب تفشي فيروس كورونا ولدي مطالبة مفتوحة .فكيف يؤثر ذلك على اإلعانات التي
أحصل عليها؟
سنظل نوافق على العالج الطبي المناسب بنا ًء على مطالبتك .سنتیح لك الوقت الكافي إلكمال عالجك قبل إغالق
مطالبتك.
 .14لقد تم تسريحي من العمل ،وفي الوقت نفسه ليس لدي وظيفة يمكنني الرجوع إليها ،وسوق العمل محدود للغاية
بسبب تفشي فيروس كورونا .فماذا أفعل؟
قادرا على العمل .قد تكون مؤهالً
لسوء الحظ ،ال تستطیع اإلدارة دفع إعانات بسبب فقدان وقت العمل بمجرد أن تكون ً
للحصول على إعانات البطالة من خالل إدارة األمن الوظیفي.
 .15هل تسمح  L&Iبأن يكون فيروس كوفيد 19-حالة مرتبطة بالعمل؟
في ظل ظروف معینة ،وذلك عندما يكون العامل أكثر عرضة لإلصابة بالمرض بسبب مهنته أو وظیفته (تشمل
األمثلة على ذلك المسعفین األوائل أو العاملین في مجال الرعاية الصحیة) .عالوة على ذلك ،يجب أن يكون التعرض
لإلصابة المرتبطة بالعمل موثقة أو محتملة ،وكذلك يجب أن تكون هناك عالقة بین الموظف وصاحب العمل.
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 .16متى سترفض  L&Iمطالبة ما؟
عندما تكون اإلصابة بفیروس كوفید 19-عرضیة في مكان العمل (كأن يُصاب موظف بهذا الفیروس من
موظف آخر زمیل له في المكتب).
 .17كيف يمكنني تقديم مطالبة تتعلق بفيروس كوفيد19-؟
عبر الهاتف1-877-561-3453 :
في عیادة طبیبك (عند استكمال تقرير اإلصابة).
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