घरे लु सेवा उ�ोग: गृह �ाहार कामदारह�
COVID-19 का आव�कताह�
यो कागजात घरे लु सेवा उ�ोगमा लागू �न्छ र गृह �ाहार कामदारह�का लािग िविश� छ। यो कागजातका
उ�े �ह�का लािग, घरे लु सेवा कामदार भनेको एक वा सोभ�ा बढी रोजगारदाता�ारा भु�ानी ग�रने र गृह
�ाहार कामदारको �पमा िनजी घरका वा यससँग स���त ��� वा घरप�रवारलाई घरे लु सेवाह� उपल�
गराउने कुनै पिन कामदार हो। घरे लु सेवा कामदारमा घ�ाको आधारमा काम गन� तथा तलब प्रा� गन� कम�चारी,
���गत श्रम उपल� गराउने �त� ठे केदार, पूण�-समय तथा आं िशक-समय काम गन� कामदार र अस्थायी
कामदारह� समावेश �न्छन्। रोजगारदातामा गृह �ाहार कामदारको �पमा सेवाह� उपल� गराउने घरे लु
कामदारलाई प्र�� वा अप्र�� �पमा भु�ानी िदने पा�रश्रिमक संस्था, ���, घरप�रवार र रोजगारदाताह�
(उदाहरण, रोजगारी िनकाय तथा अनलाइन �ेटफम� सिहत प्र�� सेवाह� उपल� गराउने �वसायह�)
समावेश �न्छन्। एकभ�ा बढी रोजगारदाता �ँदा, आव�कताह� प्र�ेक रोजगारदाता/कम�चारी रोजगारी
स��मा लागू �न्छन्।
अ� घरे लु कामदारह�को कामलाई गभन�रको घोषणा 20-05 मा अ�ाव�कको �पमा प�रभािषत नग�रएको
�नाले ितनीह�लाई िभ� िनद� िशकाह�मा समेिटन्छ। गृह �ाहार कामदारह� भनेका िनजी घरका वा यससँग
स���त, प्रकाया��क अस�मताह� भएका वा िबमारी, वृ� वा अ�था कमजोर रहेका मािनसह�लाई ���गत
�ाहार सेवाह� उपल� गराउने, ितनीह�लाई खाने, नुहाउने र कपडा लगाउने ज�ा “दै िनक जीवनयापनका
िक्रयाकलापह�” गन� म�त गन� कामदारह� �न्। दै िनक जीवनयापनका िक्रयाकलापह�मा म�त गनु�का साथै, गृह
�ाहार कामदारले ���ह�लाई समुदायमा �त� �पमा जीवन िबताउन अनुमित िदने “दै िनक जीवनयापनका
उपकारी िक्रयाकलापह�” मा पिन सहायता गन� सक्छन्। गृह �ाहार कामदारह�मा RCW 18.88B अ�ग�त
रा�को Department of Health �ारा प्रमािणत ग�रएका कामदारह� लगायतका कामदारह� समावेश �न्छन्।
गृह �ाहार कामदारह��ारा ग�रने कामलाई गभन�रको घोषणा 20-05 मा अ�ाव�क ठािनएको िथयो र
�सकारण धेरै सेवाह� COVID-19 महामारीको अविधभ�र स�ालनमा रहेका छन्। �ा� तथा सुर�ाका
आव�कताह�लाई रोजगारदाता र ���गत �ाहार कामदारह��ारा तल �ा�ा ग�रएअनुसार पालना
ग�रनुपछ� ।
कुनै पिन प्रावधान एकल कामदारको रोजगारदाताको लािग पूण� �पमा अयो� रहेको हदस�, यसलाई उ�
रोजगारदाता�ारा पालना ग�रन आव�क �ँदैन।
घरे लु सेवा उ�ोगका कामदारह�ले काम गन�, तलबी िबरामी िबदा प�ँच गन� र बेरोजगारी लाभह� प�ँच गन�
अ�ीकार गन� आफ्नो �मतामा अनुपातहीन �पमा सीमाह�को सामना गन�छन् भ�े कुरा �ीकार ग�रन्छ।
रोजगारीका सबै अवस्थाह�मा, रोजगारदाताह� आफ्ना कामदारह�सँग कामदारका सुर�ाह� प�ँच गन� काय�मा
रहेका सीमाह�को बारे मा सचेत रहनुपछ� ।
सुर�ा तथा �ा� आव�कताह�
घरे लु सेवाका सबै रोजगारदाताह�सँग रा� तथा संघीय कानून तथा िनयमह�का अनुसार सुरि�त तथा �स्थ
काय�स्थल कायम रा�े साधारण दािय� �न्छ। साथै, ितनीह�ले गभन�रको “Safe Start” घोषणा 20-25.4 मा उ�ेख
ग�रएअनुसार र L&I का काय�स्थलह�मा साधारण आव�कता र रोकथामका उपायह� अनुसार COVID-19
स��ी िन� काय�स्थल िवशेष सुर�ा अ�ासह�को अनुपालन गनु�पछ� । वािश�टन रा�को Department of
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Health र वािश�टन रा�को Department of Social and Health Services ले कामदारह�का लािग सुर�ा
माग�दश�न कागजातह� बनाएका छन्:
•
•

गृह �ाहार प्रदायकह�का लािग वािश�टन रा�को Department of Health का िसफा�रसह�
COVID-19 को प्रकोपको अविधमा सुरि�त �ाहार उपल� गराउनको लािग वािश�टन रा�को
Department of Social and Health Services को ���गत प्रदायकह� (IPs) स��ी माग�दश�न

गृह �ाहार िनकायह� र वािश�टन रा� ज�ा प्रशासिनक प्रकाय�ह� गन� रोजगारदाता वा सह-रोजगारदाताले
कामदारह�लाई सुरि�त रा�को लािग COVID-19 स��ी िन� सिहतका आव�कता र िनद� शकाह� पालना
गनु�पछ� :
•
•

•

कामदारह�लाई ितनीह�ले उ�ृ� �पमा बु�े भाषामा कोरोना भाइरस तथा संक्रमण कसरी रो�े
स��ी र रोजगारदाताका COVID-19 स��ी नीितह�को बारे मा िशि�त गराउनुपछ� ।
सबै अ�रिक्रयाह�मा स�व रहेको अिधकतम हदस� सबै कम�चारी तथा ग्राहकह�बीच छ फुटको दू री
कायम राख्नुपछ� । िवशेष काममा िवशु� शारी�रक दू री स�व नरहेको अवस्थामा, बाधकह�को प्रयोग,
साँघुरो वा ब� �ेत्रह�मा कम�चारीह� वा ग्राहकह�लाई घटाउने काय� र िवश्राम तथा काय� िश� सु�
�ने समय िभ� बनाउने काय� ज�ा रोकथाममा अ� उपायह� प्रयोग गन� सिकन्छ।
कम�चारीह�लाई ग�रने िक्रयाकलापको लािग उपयु�ता अनुसार प�ा, च�ा, अनुहार र�क र अनुहार
मा�ह� ज�ा ���गत सुर�ाका साधन (PPE) िनःशु� उपल� गराउनुपछ� र ितनीह�लाई लगाउन
आव�क बनाउनुपछ� । अित�र� िववरणह�का लािग कोरोना भाइरस स��ी अनुहार ढा�े र मा�का
आव�कताह� हेनु�होस्। COVID सकारा�क दे �खएका वा यसको ल�ण दे खाएका सेवाग्राहीह�लाई
�ाहार उपल� गराउने गृह �ाहार कामदारह�लाई “अ�िधक उ� जो�खम” को अवस्थामा रहेको
मािनन्छ र ितनीह�लाई उपयु� PPE उपल� गराउनुपछ� । ल�णहीन सेवाग्राहीह�लाई �ाहार उपल�
गराउने गृह �ाहार कामदारह�लाई “म�म जो�खम” को वग�मा रहेको मा�ुपछ� र ितनीह�लाई सिज�कल
मा�ह� लगायत स�ािवत �पमा अवस्थाको आधारमा उपयु�ता अनुसार अित�र� PPE उपल�
गराउनुपछ� । साथै, रोजगारदाताह��ारा कपडाका अनुहार ढा�ेह� उपल� गराइनुपछ� र
कम�चारीह�को संक्रमणलाई Department of Labor & Industries का सुर�ा तथा �ा� िनयमह� र
माग�दश�न अ�ग�त उ� �रको सुर�ा आव�क नदे �खँदास� ए�ै काम नगदा� वा समुदायमा काय�ह�
गदा� हरे क कामदार�ारा �ो लगाइनुपछ� । कपडाको अनुहार ढा�ेलाई Department of Health को
माग�दश�नमा �ा�ा ग�रएको छ। कपडाका अनुहार ढा�ेह�का लािग यो आव�कताका अपवादह�मा
काया�लय, सवारी साधन वा काय�स्थलमा ए�ै काम गदा�; ��� श्रवण श�� नभएको वा कान कम सु�े र
स�ारको भागको �पमा अनुहारका िच� तथा अिभ��� र मुखका चालह� ज�ा भाषाका
संकेतह�मा िनभ�र रहने कसैसँग कुराकानी गद� भएमा; ���लाई अनुहार ढा�े लगाउन अनुिचत
बनाउने िचिक�ा अवस्था वा अस�मता भएमा वा काममा ���गत अ�रिक्रया नभएको अवस्था ज�ा
प�र�स्थितह� समावेश �न्छन्।

रोजगारदाताले कामदारह�लाई सुरि�त रा�को लािग COVID-19 स��ी तल सूचीब� ग�रएका कुराह�
सिहतका आव�कता र िनद� िशकाह� पालना गनु�पछ� । ���गत उपभो�ाह��ारा िनयु� ग�रने तथा ���गत
प्रदायकह�का �पमा DSHS माफ�त भु�ानी ग�रने गृह �ाहार कामदारह�लाई सेवाग्राही-रोजगारदाता�ारा
चयन, िनधा��रत र िनरी�ण ग�रन्छ। यी अवस्थाह�मा, DSHS ले COVID को संक्रमण र फैिलने क्रमलाई कसरी रो�े
भ�े बारे मा माग�दश�न जारी गछ� :
•

•

आपूित�ह�को पया�� सम�तस�ारका साथमा बार�ार र बराबर हात धुने काय�लाई सुिनि�त गनु�होस्।
साझा ग�रने उपकरण वा अ� व�ुह�मा भाइरसको संक्रमणलाई रो�को लािग सुरि�त र उपयु� �ँदा
न� गन� सिकने प�ाह� प्रयोग गनु�होस्।
साधारणतया छोइने सतहह�को बार�ार सफाई तथा सरसफाई सुिनि�त गनु�होस्।
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•

•

कम�चारी र सेवाग्राहीह�लाई ितनीह�को िश�को सु�वातमा COVID-19 का संकेतह�/ल�णह�को
जाँच गनु�होस्। गृह �ाहार कामदारह�ले िबरामी महसुस गरे मा वा ितनीह� िबरामी दे �खएमा घरमै
ब�ुपछ� वा तु��ै घर जानुपछ� । COVID-19 िबमारीको स�ावना रहेको वा िबमारी पुि� भएको कम�चारीले
काम गरे का कुनै पिन गैर-आवासीय रोजगारदाताको काया�लय �ेत्र, छोएको सतह, आिदलाई सफा र
सेिनटाइज नगदा�स� उ� �ेत्र र उपकरणलाई घेरेर राख्नुहोस्। एकदमै राम्रोसँग सफा र सेिनटाइज
गन�को लािग Centers for Disease Control (रोग िनय�ण के�) �ारा बनाइएका सरसफाई िनद� िशकाह�
पालना गनु�होस्।
रोजगारदाताले गृह �ाहार कामदारह�ितनीह�को कामको नितजा ��प COVID सकारा�क भएको
भनी पुि� ग�रएका ���ह�को स�क�मा आएका िथए भ�े कुरा थाहा पाएपिछ ितनीह�लाई तु��ै
सूिचत गनु�होस्।

कामदारले COVID-19 �ारा िसज�ना भएका खतराह� सिहत असुरि�त काम गन� अ�ीकार गन� सक्छन्। आफ्नो
अवस्था असुरि�त छ भनी िव�ास गन� गृह �ाहार कामदारले सामािजक काय�कता� वा िनकायको सुप�रवे�क म�े
एकलाई स�क� गनु�पछ� । RCW 49.17 को िवषयमा कुनै पिन रोजगारदाताका लािग कानून अ�ग�त सुर�ा सुरि�त
िक्रयाकलापह�मा संल� रहेको कामदारको काय� अ�ीकारले िनि�त आव�कताह� पूरा गरे मा ितनीह�का
िव�� िवप�रत कदम चाल्नु गैरकानूनी हो। जानकारी यी प्रकाशनह�मा उपल� छ: काय�स्थलमा सुर�ा तथा
�ा� िवभेद पु��का र �ेनी सुर�ा तथा �ा� िवभेद पु��का।
COVID-19 संक्रमणको जो�खमको कारण काम गन� सुरि�त रहेको िव�ास नलागेको �ँदा आफूलाई नै काय�स्थलबाट
हटाउन चाहेका कामदारह�सँग िनि�त िबदा वा बेरोजगारी लाभह�मा प�ँच �नसक्छ। रोजगारदाताह�ले
वैक��क काय� �वस्थापन स�व नभएमा घोषणा 20-46 अनुसार समेिटएका उ� जो�खममा रहेका
���ह�लाई उपल� रोजगारदाता�ारा �ीकृत ग�रएको प्रा� िबदामा ितनीह�को रोजाइको प�ँच उपल�
गराउनुपछ� । अ� कामदारह�सँग Families First Coronavirus Response Act मा समावेश ग�रएको पा�रवा�रक
तथा िचिक�ा िबदा, बेरोजगारी लाभह� वा प�र�स्थितह�को आधारमा अ� भु�ानी िबदा िव�ार गन� प�ँच
�नसक्छ। अित�र� जानकारी नोवल कोरोना भाइरसको प्रकोप (COVID-19) स्रोतह� र वािश�टन Family Care
Act र Families First Coronavirus Response Act अ�ग�तको तलबी िबदा मा उपल� छ।
गृह �ाहार कामदारह�:
साथै, कामदारह�ले िन� काय� गनु�पछ� :
1. िबमारी �ँदा घरमा ब�ुपछ� । COVID सकारा�क भएको शंका ला�ा वा पुि� �ँदा रोजगारदातालाई सूिचत
गनु�पछ� ।
2. घरमा COVID-19 लागेको िबरामी पा�रवा�रक सद� भएमा सुप�रवे�कलाई सूिचत गनु�पछ� । यिद
कामदारको साथमा COVID-19 िबमारी भएको पा�रवा�रक सद� भएमा, कामदारले रा�को Department
of Health �ारा स्थापना ग�रएअनुसारका आइसोलेसन/�ारे �ाइन आव�कताह� पालना गनु�पछ� ।
3. काममा �रपोट� गनु�अिघ, पिहले नै फोन गनु�पछ� र आफूले �ाहार उपल� गराउने ���ले उहाँको लािग
नयाँ रहेको �रो, खोकी वा �ाँ-�ाँ ज�ा ल�णह� अनुभव ग�ररहेको �नु�न्छ वा �नु�� भनी सोध्नुपछ� ।
यिद ��ो भएमा, सेवाह�लाई िढलो ग�रन सिकन्छ वा सिकँदै न भ�े िवचार गनु�पछ� वा COVID-19 गृह
�ाहार माग�दश�न कागजातमा सूचीब� ग�रएका सावधानीह� पालना गनु�पछ� ।
4. घरमा स�व �ँदा आफू र अ�बीच �ूनतम छ फुटको दू री कायम राख्नुपछ� । िनि�त काय�को लािग
शारी�रक दू री स�व नभएको अवस्थामा, कपडाका अनुहार ढा�ेह� र PPE को प्रयोग ज�ा अ�
सुर�ा�क उपायह� प्रयोग ग�रनुपछ� ।
5. तपाईंको िश�को सु�वात तथा अ�मा र खाना पकाउनुअिघ तथा पकाएपिछ वा शरीरका तरल
पदाथ�ह�को स�क�मा आउनुअिघ तथा आएपिछ हातह� बार�ार धुनुपछ� । साबुन र पानीले क�ीमा
पिन 20 सेके�स� हातह� धुनुपछ� वा क�ीमा पिन 60% मिदरा समावेश गन� मिदरामा आधा�रत �ा�
सेिनटाइजर प्रयोग गनु�पछ� ।
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6. घर िभत्र सकेस� सतह वा व�ुह� छु नु�ँदैन। काम गदा� बार�ार छोइने सतहह� धुनुपछ� ।
आफ्नै घरमा सेवाह� उपल� गराउनका लािग गृह �ाहार कामदारलाई िनयु� गन� ���गत सेवाग्राही
रोजगारदाताले िन� काय� गनु�पछ� :
7. सेवाग्राही गृह �ारे �ाइनमा रहेमा, िबमारी भएमा वा COVID-19 स��ी ल�णह� दे �खएमा गृह �ाहार
कामदारलाई सूिचत गनु�पछ� ।
8. गृह �ाहार कामदार िबमारी �ँदा वा दे �खएमा, ितनीह�लाई अब उपरा� िबमारी न�ँदास� काम नगन�
भ�ुपछ� ।
9. गृह �ाहार कामदार उप�स्थत �ँदा हातह� बार�ार धुनुपछ� ।
10. गृह �ाहार कामदारबाट स�व �ँदा क�ीमा पिन छ फुट दू री कायम राख्नुपछ� र गृह �ाहार
कामदारसँग िनकट सामी�मा िबताइने समय घटाउनुपछ� ।
काय�स्थलका िनद� िशकाह�
11. गृह �ाहार सेवाह� उपल� गराइने समयाविधमा उप�स्थत रहेको र मा� लगाउने �मता भएको कुनै
पिन ���ले सामुदाियक संक्रमणको जो�खमलाई घटाउन क�ीमा पिन कपडाको अनुहार ढा�े
लगाउनुपछ� । उ� ���ह�लाई PPE का सबै आव�कताह� पालना गन� पिन �ढतापूव�क प्रो�ाहन
ग�रन्छ। स�व �ँदा, घरे लु कामदारले काम गद� गदा� घरप�रवारमा उप�स्थत ���ह�ले घरे लु
कामदारको स��मा अझ बढी सामािजक दू री बनाउनको लािग �ेत्रह�लाई घरे लु कामदारबाट टाढा र
साना कोठाह�बाट ठूला कोठाह�मा पुनस्था�िपत गनु�पछ� । काय�स्थलमा ���ह� सं�ाना�क,
िवकासा�क वा प्रकाया��क अस�मताह�को कारण कपडाको अनुहार ढा�े र/वा PPE लगाउने काय�
अनुपालन गन� स�म न�न सक्छन् र ितनीह�लाई अनुपालन गन� आव�क �ँदैन।
12. अ�रिक्रया छोटो कायम राख्नुपछ� । यिद अवा�िवक �पमा मह�पूण� िववरणह� छलफल गन� अस�म
भएमा, आफ्नो ���गत अ�रिक्रया छोटो कायम राख्नुहोस् र कुनै पिन संवादभ�र छ फुटको दू री कायम
राख्नुपछ� । गृह �ाहार प्रा� गन� ���ह� सं�ाना�क, िवकासा�क वा प्रकाया��क अस�मताह�को
कारणले गदा� दू री र समयका आव�कताह� अनुपालन गन� स�म न�न सक्छन् र ितनीह�लाई
अनुपालन गन� आव�क �ँदैन।
13. काय�स्थल वा घरमा िट�ु र फोहोर फाल्ने भाडोह� उपल� गराइनुपछ� ।
14. रोजगारदाताह�ले कामदारह�लाई काय�स्थल सुरि�त छ भ�े िव�ास नलागेमा यसबाट आफूलाई हटाउने
ितनीह�को अिधकारका साथसाथै यी प�र��ह�मा िबदा वा बेरोजगारी लाभह�मा प�ँच प्रा� गन�
ितनीह�को स�ावनाको बारे मा सूिचत गन�छन्।
15. यिद घरे लु कामदारले बार�ार सफाई र सरसफाई ज�ा अित�र� काय�ह� पूरा गन� अपे�ा ग�रन्छ भने,
यसलाई िल�खत सम्झौतामा दशा�उनुपछ� र कामदारह�लाई काम गरे को समयको लािग �ितपूित�
िदइनुपछ� ।
16. साइटका कामदारह�का सबै तािलम भु�ानी ग�रने समयमा आयोजना �नुपछ� ।
17. स�व �ँदा कामदारह�लाई प्रित सवारी साधनमा एक जना मात्र ��� राखेर काय�स्थलह�मा छु �ै
लिगनेछ।
18. यिद कामदारह� के�ीय स्थानमा ज�ा �न्छन् र क�नीको �ािम�मा रहेका सवारी साधनमा
काय�स्थलमा जान्छन् भने, एउटा टोलीलाई एउटा सवारी साधन िनधा�रण गनु�पछ� र नफेराउनु �ँदैन। कोरोना
भाइरस स��ी अनुहार ढा�े र PPE का आव�कताह�मा �ा�ा ग�रएअनुसार क�नीको �ािम�मा
रहेका सवारी साधनह� वा अ� ब�-अिधभोगका सवारी साधनमा ग�रने यात्रालाई सवारी साधन तथा
सामािजक दू री र PPE का आव�कताह�को 50% �मतामा सीिमत ग�रनेछ।
उपयु� �ँदा, कामदारको सुर�ा र �ा� स��ी सम�ाह� L&I को Division of Occupational Safety and
Health (DOSH) अ�ग�तको प्रवत�न काय�सँग स���त �न्छन्।
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•
•
•

•

रोजगारदाताह�ले L&I को Division of Occupational Safety and Health (DOSH) बाट COVID-19
स��ी रोकथाम सुझाव तथा म�त अनुरोध गन� सक्छन्।
कम�चारी काय�स्थल सुर�ा तथा �ा� स��ी उजुरीह�लाई L&I DOSH सुर�ा कल के�: (1-800-4237233) मा वा adag235@lni.wa.gov मा इमेलमाफ�त पेश गन� सिकन्छ।
सम्झौताका अ�ासह� कसरी अनुपालन गन� स��ी साधारण प्र�ह�लाई रा�को �ावसाियक
प्रितिक्रया के�मा https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-business-and-workerinquiries मा पेश गन� सिकन्छ।
घोषणा 20-25 सँग स���त अ� सबै उ��नह�लाई https://bit.ly/covid-compliance मा पेश गन�
सिकन्छ।
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