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.گرفتقرارخواهیدصنعتیحوادث

مبتال شده اند19-قابل توجه افرادی که در محل کار به کوید

.  در مواردی که واضح باشد که مسیر ابتال به این بیماری در محل کار بوده است ■

ن کار زیاد در آابتال به این ویروس باشد که خطر مشغول به کاری فرد مواردی که  در ، حتی اگر مسیر ابتال به بیماری مشخص نباشد ■
.  باشد

.کار در یک محیط کاری که چندین فرد آلوده در آن پیدا شده است( 1مثال )* 

.  کار دریک محیط کاری که موقعیت های بسیاری برای ارتباط نزدیک و مجاورت با مشتریان و غیره وجود داشته باشد( 2مثال * )

از مگر اینکه مشخص شود که در خارجاصوال پزشکان، پرستاران، و کارکنان مراقبت های پرستاری تحت پوشش قرار می گیرند،■

.  محل کار آلوده شده اند
ود تداوم معالجه ضروری تشخیص داده ش( وجود عالئم بعداز ابتال به بیماری)حتی درمواردی که عالئم بیماری ادامه داشته باشد و ■

.نیز مشمول دریافت مزایای بیمه خواهد شد

چه افرادی تحت پوشش قرار خواهند گرفت ؟

یوزارت بهداشت، کار و رفاه، دفاتر کار استان ها و دفاتر بازرسی استانداردهای کار

انواع بیمۀ جبران خسارت کارگران 

مزایای جبران درمان پزشکی

غیبت موقت در محل کار و بهره مندی از مزایای  بیمۀ جبران خسارت

مانی بیمارانی که به موسسه های پزشکی طرف قراداد با بیمۀ جبران خسارت کارگران مراجعه می کنند، طبق قانون میتوانند خدمات در( 1)

. رایگان دریافت کنند

س از بیمارانی که گزینه ای به غیر از دریافت خدمات درمانی در یک موسسۀ پزشکی به غیر از مورد فوق الذکر را ندارند، می توانند پ( 2)
.  پرداخت هزینۀ درمان، آن را از ادارۀ بیمۀ جبران خسارت کارگران درخواست کنند و کل مبلغ به آنها پرداخت خواهد گردید

.به افرادی که به دلیل دریافت درمان پزشکی به سر کار خود نرفته و حقوق و اجرتی دریافت نکرده اند مزایایی تعلق خواهد گرفت
از چهارمین روز غیبت: تاریخ دریافت مزایا■

(.پرداختی ویژه می باشد%20که شامل )از پرداخت اجرت پایۀ روزانه به ازای هر روز غیبت 80%■

م محاسبه         با تقسیم کردن دستمزد سه ماه بالفاصله قبل از مشاهدۀ عالئم بیماری ، بر تعداد روز های تقوی[ روزانهاجرت پایۀ میزان ]اصوال، * 
.  می شود

مزایای بیمۀ جبران خسارت برای خانواده های بازمانده

ای خانواده های داغدار کارگرانی که به دلیل ابتال به این بیماری در محل کار در گذشته اند می توانند مستمری جبران خسارت خانواده ه
.  و پرداختی هایی از این قبیل را دریافت نمایند( به صورت یکجا)بازمانده، و پرداختی خسارت بازماندگان 

.   جهت استعالم، لطفا با ادارۀ محلی امور کارگران و یا ادارۀ استانداردهای کاری تماس بگیرید

（2021.12）

■

یا بازماندگان آن فرد کارگر, صرف نظراز شکل استخدام رسمی، پاره وقت وغیره او, چنانچه فردی به دلیل کار به ویروس کرونا مبتال شده باشد

.او از حق استفاده از مزایای بیمه های ذیل برخوردار خواهند بود

دن مسیر به دالیلی مانند نامشخص بو, جهت مطالبه مزایای بیمهچنانچه .انجام شودباید توسط خود کارگر مطالبه مزایای بیمه ضمنا امور اداری 

ی این لطفاً به ادارۀ محلی امور کارگران و یا ادارۀ استانداردهای کار, شرکت مربوطه از ارائه گواهی امتناع کند, ابتال به ویروس و امثال آن

.  مورد را اطالع داده و مشاوره دریافت کنید


