ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) மற் �ம் பணியாளர்களின்
இழப் �ட்�க் காப் �கள் ��த்த ேகள் �கள்
1. என� ேநர இழப் �க்கான ஊ�யம் ெதாட�மா?
ஆம் . உங் கள் பணிசார்ந்த காயங் கள் அல் ல� உடல் நல�ன் ைம
காரணமாக உங் களால் பணியாற் ற இயல�ல் ைல எனில் ,
�ட்ட�ட்டப� ேநர இழப்� ஊ�யம் ெதாட�ம் .
2. என� உரிைமேகார�ன் நிைல ��த்த தகவைல நான் எப் ப�
ெப�வ�?
1-800-831-5227 என் ற எண்ைண அைழத்� தானியங் � தகவைல
ஆங் �லம் அல் ல� ஸ்பானிய ெமா��ல் ெபறலாம் .
3. என� ெதா�ல் ����ந் தேபா� என்னால் அஞ் சைல
அ�க��யாதபட்சத்�ல் , ஆைண மற் �ம் அ��ப் �கள் தான்
இ��யானதாக இ�க்�மா?
ஆைணையப் ெபற��யாைமக்� உங் கள் ெசாந்தத் தவ�
காரண�ல் ைலெயனில் , உரிைமேகாரல் ேமலாள�க்� உங் களால்
அஞ் சைலப் ெபற��ய�ல் ைல என் பதற் கான �ளக்கத்ைத நீ ங் கள்
அளிக்கேவண்�ம் .
4. மத்�ய அர� ஊக்கத்ெதாைக ெப�வதால் என� ேநர இழப் �ட்�த்
ெதாைக அல் ல� ஓய் ��யத் ெதாைக பா�க்கப் ப�மா?
இல் ைல.

5. ெதாைலேப� வா�லாக என்னால் ம�த்�வ மற் �ம்
ெதா�ல் சார் ேநர ஒ�க்��கைளப் ெபற���மா?
ஆம் .
6. தற் ேபா� என்னால் ேநர�யாக கலந் �ெகாள் ள இயலா�. நான்
என்ன ெசய் வ�?
உங் கள் வழங் �நரிடம் அவர்கள் ெதாைல-உடல் நலச் ேசைவகைள
வழங் ��றார்களா அல் ல� ெதாைலேப� வா�லாக பரிேசாதைன
ெசய் �ெகாள் ளலாமா என் � �சாரிக்க�ம் .
7. என� ��ட்ைசத் �ட்டம் நி�த் �ைவக்கப் பட்�ள் ள�. இ�
என� உரிைமேகாரல் கைள எவ் வா� பா�க்�ம் ?
உங் க�க்� ேம�ம் ��ட்ைச ேதைவெயனில் உங் கள்
உரிைமேகாரல் �டப்படா�. ம�த்�வ ேசைவகள் ெதாட�ம் ேபா�
உங் கள் ��ட்ைசத் �ட்டத்ைத நிைற�ெசய் ய நீ ங் கள்
அ�ம�க்கப்ப��ர்கள் .
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8. ெகாேரானாைவரஸ் ��ர ேநாய் ப் பரவல் காரணமாக
தனிப் பட்ட ம�த்�வ ம�ப் பாய் ைவ (ஐஎம் இ) ஒத்�ைவக்க
அல் ல� ம��ட்ட�ட நான் ��ம் ��ேறன். நான் என்ன
ெசய் வ�?
உங் க�க்� ஒ�க்கப்பட்ட ேநரத்�ற் � �ைறந்த� 5 வர்த்தக
நாட்க�க்��ன் உங் கள் உரிைமேகாரல் ேமலாளைர அ�க�ம் .
9. ெகாேரானாைவரஸ் ��த்த கவைல காரணமாக ஒ� ம�த்�வ
ஆேலாசைன ேநரத்ைத இரத்�ெசய் வேதா அல் ல�
ஒத்�ைவப் பேதா சரியானதா?
உங் கள் ம�த்�வைரத் ெதாடர்�ெகாண்� அவர்கள்
பரிந்�ைரையத் ெதரிந்�ெகாள் ள�ம் .
10. என� �ழந் ைத�ன் பள் ளி �டப் பட்��ப் பதால் , எனக்�
�ழந் ைத பராமரிப் � இல் ைல. ம�த்�வ அல் ல� ெதா�ல்
ேநர ஒ�க்�ட்ைடத் தள் ளிப் ேபாட ேவண்��ள் ள�. நான்
என்ன ெசய் வ�?
�ழந்ைத பராமரிப்�க்� ஏற் பா�ெசய் ய அைனத்�
�யற் �கைள�ம் எ�க்க�ம் . இயலா�ட்டால் , ெதா�ல் சார்
ம�வாழ் � ஆேலாசகைர (VRC) அல் ல� ம�த்�வைர
ெதாடர்�ெகாள் ள�ம் .
11. இந் த ைவரஸ் காரணமாக வ�ப் �க்�ச் ெசல் வ� அல் ல�
என� ம�ப�ற் �த் �ட்டத்�ல் பங் ேகற் ப� ��த்�
கவைலப் ப��ேறன். நான் என்ன ெசய் வ�?
வாய் ப்�கள் பற் � ெதரிந்�ெகாள் ள உங் கள் VRCஐ
ெதாடர்�ெகாள் �ங் கள் .
12. ைவரஸ் காரணமாக என� தற் கா�க பகல் ேநரப் பணி
இல் லாமல் ேபாய் �ட்ட�. நான் என்ன ெசய் வ�?
உங் கள் உரிைமேகாரல் ேமலாளைர ெதாடர்�ெகாள் ள�ம் .
13. ெகாேரானாைவரஸ் ��ர ேநாய் ப் பரவல் காரணமாக
என� �தலாளி என்ைன பணி நீ க்கம் ெசய் ��ட்டார்.
என� உரிைமேகாரல் �றந் த நிைல�ல் உள் ள�. இ�
என� உரிைமேகாரல் கைள எவ் வா� பா�க்�ம் ?
அவ் வா� இ�ப்��ம் உங் கள் உரிைமேகாரல் �� �ைறயான
ம�த்�வ ��ட்ைசக்� நாங் கள் ஒப்�தல் அளிப்ேபாம் . உங் கள்
உரிைமேகாரல் ���ம் �ன் உங் கள் ��ட்ைசைய ��ப்பதற் கான
ேநரத்ைத நாங் கள் வழங் �ேவாம் .
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14. பணியாற் �வதற் காக நான் ���க்கப் பட்�ள் ேளன். ஆனால்
��ம் �ச் ெசல் வதற் � அந் தப் பணி இப் ேபா� இல் ைல.
ெகாேரானாைவரஸ் ெதாற் � பரவல் காரணமாக பணிச்சந் ைத
�க�ம் வைரயைறக்� உட்பட்டதா�ள் ள�. நான் என்ன
ெசய் வ�?
�ர�ர்ஷ்டவசமாக, நீ ங் கள் பணியாற் றக்��யவராக ஆன�ன்
ேநர இழப்� பலன் கைள �ைறயால் வழங் க இயலா�.
ேவைலவாய் ப்� பா�காப்�த்�ைற வா�லாக ேவைல�ன் ைம
பலன் கைளப் ெபற உங் க�க்� த����க்கக் ��ம் .
15. பணி சார் ேநாயாக COVID-19 ெதாற் �ைன L&I
எ�த்�க்ெகாள் �றதா?
��ப்�ட்ட �ழல் களின் �ழ் , பணியாளரின் ேவைல�ல் அந்த
ேவைல�ன் காரணமாக ெதாற் �பர�வதற் � அ�க வாய் ப்�
இ�ந்தால் (உதாரணமாக �த�த� ெசய் ேவார் அல் ல� �காதாரப்
பணியாளர்கள் உள் ளிட்ேடார்) ேம�ம் ஒ� ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட
அல் ல� சாத்�ய�ள் ள பணிசார் பா�ப்� மற் �ம் ஒ�
பணியாளர்/�தலாளி உற� நிைல�ம் இ�க்கேவண்�ம் .
16. ஒ� உரிைமேகாரைல L&I எப் ேபா� நிராகரிக்�ம் ?
பணி�டத்�ல் COVID-19 ெதாற் �பரவல் தற் ெசயலானதாக
இ�க்�ம் ேபா� (அ�வலகப் பணியாளர் தன் �டன் பணியாற் �ம்
ஒ�வர் �லம் ேநாய் வாய் ப்ப�வ� ேபான் றைவ)
17. COVID-19 உரிைமேகாரைல நான் எவ் வா� தாக்கல் ெசய் வ�?
ெதாைலேப� வா�லாக: 1-877-561-3453
உங் கள் ம�த்�வர் அ�வலகத்�ல் (�பத்� அ�க்ைகைய
நிைற�ெசய் �ம் ேபா�).
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