
Nếu bạn bị nhiễm bệnh trong quá trình làm việc thì  

bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động. 

Dành cho người bị nhiễm virus Corona chủng mới tại nơi làm việc 

■Trường hợp xác định rõ con đường lây nhiễm là do thực hiện công việc 

■Trường hợp đường lây nhiễm không rõ ràng nhưng đang làm những công 

việc có nguy cơ lây nhiễm cao ※  và xác suất nhiễm bệnh từ công việc lớn 

  ※(Ví dụ 1) Làm việc trong môi trường đã có nhiều người nhiễm bệnh 

  ※(Ví dụ 2) Làm việc trong môi trường phải tiếp cận, tiếp xúc với khách hàng 

■Đối với các bác sĩ / y tá và những người làm công việc chăm sóc điều dưỡng, 

 trên nguyên tắc là đối tượng được hưởng, trừ khi xác định rõ được là họ không 
 phải bị nhiễm bệnh do công việc 

■Trường hợp được chứng nhận là còn triệu chứng kéo dài (triệu chứng sau khi đã 

khỏi bệnh), cần được điều trị hồi sức, v.v… cũng là đối tượng được hưởng bảo hiểm 

Đối tượng được hưởng  

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi - Cục lao động tỉnh thành 

phố - Văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động 

Các loại bảo hiểm tai nạn lao động  
Người lao động bị nhiễm virus Corona chủng mới do tính chất công việc và gia quyến của họ sẽ được nhận các khoản 

phụ cấp bảo hiểm sau đây, bất kể loại hình tuyển dụng là nhân viên chính thức hay nhân viên bán thời gian, v.v… 

Ngoài ra, việc đăng ký nhận phụ cấp bảo hiểm sẽ do chính người lao động thực hiện. Trường hợp không thể nhận giấy 

chứng nhận của công ty để làm đơn đăng ký do đường lây nhiễm bệnh không rõ ràng, trước hết bạn hãy liên hệ đến 

Văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động để được tư vấn.  

Trợ cấp điều trị y tế 
①Về nguyên tắc, khi đến khám và điều trị tại cơ quan y tế điều trị tai nạn lao động theo chỉ định thì bạn sẽ được điều trị 

miễn phí. 
②Trong trường hợp bất khả kháng bạn phải điều trị tại cơ quan y tế ngoài cơ quan  y tế được chỉ định thì bạn phải chịu 

chi phí điều trị tạm thời, nhưng sau đó bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí đó bằng hình thức yêu  cầu bồi thường tai nạn 

lao động. 

 

Khi bạn phải nghỉ làm để điều trị và không được trả lương, bạn có thể nhận được trợ cấp như sau. 
■Ngày trợ cấp: Từ ngày nghỉ làm thứ 4 trở đi 

■Số tiền trợ cấp: Mỗi ngày nghỉ làm sẽ được chi trả 80% số tiền tính toán cơ bản theo ngày  

    (đã bao gồm 20% tiền chi trả đặc biệt) 
＊Về nguyên tắc “Số tiền tính toán cơ bản theo ngày” được tính bằng cách lấy phần lương của 3 tháng liền  

 trước ngày phát bệnh chia cho tổng số ngày theo lịch 

Trợ cấp gia quyến 

Gia quyến của người lao động tử vong do nhiễm bệnh mang tính chất công việc có thể nhận trợ cấp bồi thường gia 

quyến, tiền bồi thường 1 lần cho gia quyến. 

 ■Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Cục lao động-Văn phòng thanh tra    

        tiêu chuẩn lao động▶ 
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Trợ cấp nghỉ làm 


