ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐوﯾد 19 -ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد  ،ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران
ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻗرارﺧواھﯾد ﮔرﻓت.
ﭼﮫ اﻓرادی ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ؟
■ در ﻣواردی ﮐﮫ واﺿﺢ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﯾر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑوده اﺳت.
■ در ﻣواردی ﮐﮫ ﻓرد ،ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎری ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﻻی ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ﺑﺎﺷد و وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد در
ﻧﺗﯾﺟﮥ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺳﯾر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺷﺧص ﻧﺑﺎﺷد.
* )ﻣﺛﺎل  (1ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﻓرد آﻟوده در آن ﭘﯾدا ﺷده اﺳت.
* )ﻣﺛﺎل  (2ﮐﺎر درﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ و ﻣﺟﺎورت ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﻏﯾره وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

■ اﺻوﻻ ﭘزﺷﮑﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ در ﺧﺎرج از
ﻣﺣل ﮐﺎر آﻟوده ﺷده اﻧد.

اﻧواع ﺑﯾﻣﮥ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎرﮔران
ﮐﺎرﮔران و ﺧﺎﻧواده ھﺎی داﻏدﯾدۀ ﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد ﺻرف ﻧظر از
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎم وﻗت  ،ﭘﺎره وﻗت  ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻐل دوم اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑﺎﺷﻧد از ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎی
ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ذﯾل ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود.

ﻣزاﯾﺎی ﺟﺑران درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ
) (1ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ طرف ﻗراداد ﺑﺎ ﺑﯾﻣﮥ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎرﮔران ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
) (2ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻏﯾر از درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮥ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣورد ﻓوق اﻟذﮐر را ﻧدارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘس از
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮥ درﻣﺎن ،آن را از ادارۀ ﺑﯾﻣﮥ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎرﮔران درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد و ﮐل ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﮔردﯾد.

ﻏﯾﺑت ﻣوﻗت در ﻣﺣل ﮐﺎر و ﺑﮭره ﻣﻧدی از ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮥ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل درﯾﺎﻓت درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﺧود ﻧرﻓﺗﮫ و ﺣﻘوق و اﺟرﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧواھد ﮔرﻓت.
■ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ :از ﭼﮭﺎرﻣﯾن روز ﻏﯾﺑت
■ %80از ﭘرداﺧت اﺟرت ﭘﺎﯾﮥ روزاﻧﮫ ﺑﮫ ازای ھر روز ﻏﯾﺑت )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل  %20ﭘرداﺧﺗﯽ وﯾژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
* اﺻوﻻ ،ﻣﯾزان اﺟرت ﭘﺎﯾﮥ روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﮐردن دﺳﺗﻣزد ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل از ﻣﺷﺎھدۀ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری  ،ﺑر ﺗﻌداد روز ھﺎی ﺗﻘوﯾم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﯽ ﺷود.

ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮥ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﺧﺎﻧواده ھﺎی داﻏدار ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﻣﺣل ﮐﺎر در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺗﻣری ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،و ﭘرداﺧﺗﯽ ﺧﺳﺎرت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن )ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ( و ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

■ ﺟﮭت اﺳﺗﻌﻼم ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ادارۀ ﻣﺣﻠﯽ اﻣور ﮐﺎرﮔران و ﯾﺎ ادارۀ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﺎری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

وزارت ﺑﮭداﺷت ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ،دﻓﺎﺗر ﮐﺎر اﺳﺗﺎن ھﺎ و دﻓﺎﺗر ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﺎری
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