�ட்� ேசைவத்�ைற: �ட்�ப்
பராமரிப் �த் ெதா�லாளர்கள்
COVID-19 ேதைவகள்
இந்த ஆவணம் �ட்� ேசைவத் �ைறக்�ம் ��ப் பாக �ட்�ப் பராமரிப் �த்
ெதா�லாளர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம் . இந்த ஆவணத்�ன் ேநாக்கங் க�க்காக,
ஒ� �ட்� ேசைவ பணியாளர் என்பவர் ஒன்� அல் ல� பல �தலாளிகளால்
சம் பளம் அளிக்கப் ப�பவராக�ம் �ட்�ச் ேசைவகைள தனி நப�க்ேகா
அல் ல� �ட்�க்ேகா அல் ல� ஒ� �ட்� பராமரிப் � பணியாளராக ஒ� தனியார்
�ட்�க்ேகா பணியாற் �ம் எந்தெவா� பணியாளைர�ம் ��க்�ம் . ஒ�
�ட்� ேசைவ பணியாளரில் மணிக்கணக்�ல் மற் �ம் சம் பளமாக வாங் �ம்
ேவைலயாட்கள் , தனிப் பட்ட உைழப் � வழங் �ம் �� ேநர மற் �ம் ப�� ேநரப்
பணியாளர்கள் மற் �ம் தற் கா�கப் பணியாளர்கள் ேபான்ற �ேயட்ைசயான
ஒப் பந்ததாரர்கள் ஆ�ேயா�ம் அடங் �வர். ஒ� �தலாளி என்பவ�க்கான
வைரயைற�ல் ஒ� �ட்� பராமரிப் �ப் பணியாளர் ேசைவகள்
வழங் �வதற் காக ேநர�யாகேவா அல் ல� மைற�கமாகேவா ஊ�யம்
வழங் �ம் ஒ� பணியமர்த்�ம் நி�வனம் , தனி நபர்கள் , ��த்தனங் கள்
மற் �ம் �தலாளிகள் (உ.ம் , பணியாளர் �கைமகள் மற் �ம் இைணய
தளேமைடகள் உள் ளிட்ட ேநர�ச் ேசைவகைள வழங் �ம் ெதா�ல் கள் )
ஆ�ேயார் அடங் �வர். ஒன்�க்�ேமற் பட்ட �தலாளிகள் இ�ந்தால் ஒவ் ெவா�
�தலாளி/ெதா�லாளிக்�ம் பணிசார் உற�க்கான ேதைவகள் ெபா�ந்�ம் .
�ற �ட்�ப் பணியாளர்கைளப் ெபா�த்தவைர அவர்கள� பணி ஆ�நரின்
�ரகடனம் 20-05ன் �ழ் அத்�யாவ�யமானதாக வைரய�க்கப் படாததால்
தனிப் பட்ட வ�காட்�தல் கள் �லம் உள் ளடக்கப் ப��ன்றனர். �ட்�ப்
பராமரிப் � பணியாளர்கள் என்ேபார் யாெரனில் , ஒ� தனியார் �ட்�க்�ள்
அல் ல� அைதச் �ற் ��ம் ெசயல் �றன் �ைறபா�ள் ேளா�க்காக தனி நபர்
பராமரிப் �ச் ேசைவகைள வழங் �ேவார் அல் ல� ேநாய் வாய் ப் பட்ேடார்,
வயதாேனார் அல் ல� ேவ�வைக�ல் பா�க்கப் படக்��ேயா�க்� உண்�தல் ,
�ளித்தல் மற் �ம் ஆைட��த்�தல் ேபான்ற “வாழ் வதற் கான அன்றாடச்
ெசயல் பா�கைள” நடத்த உத�ேவார் ஆவர். அன்றாட நடவ�க்ைககளில்
உத�தற் �ம் ேமலாக, ஒ� �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளர் “�னசரி
வாழ் க்ைக�ன் ெசயல் க��யாக” இ�ந்� தனிநபர்கைள ச�கத்�ல்
�தந்�ரமாக வா�ம் ப� உத��றார். �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளர்களில்
RCW 18.88B ன் �ழ் மாகாண Department of Health-ஆல் சான்றளிக்கப் பட்ேடார்
உள் ளிட்ட ஏைனேயா�ம் அடங் �வர்.
ஆ�நரின் �ரகடனம் 20-05ன்ப� �ட்�ப்பராமரிப் �ப் பணியாளர்களின்
பணிகள் அத்�யாவ�யமானைவயாக க�தப் ப��ன்றன. எனேவ COVID-19
ெப�ந்ெதாற் � சமயத்�ல் பல ேசைவகள் பா�க்கப் படாமல் உள் ளன. �ேழ
ஆவணப் ப�த்தப் பட்டப� உடல் நலம் மற் �ம் பா�காப் �த் ேதைவகள்
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�தலாளிகள் மற் �ம் தனி �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளர்களால்
�ன்பற் றப் படேவண்�ம் .
ஒேரெயா� ேவைலயாைள மட்�ம் ைவத்��க்�ம் ஒ� �தலாளிக்� ஏேத�ம்
ஏற் பா� ��வ�மாக ெபா�ந்த�ல் ைல எனில் , அத்த� �தலாளி அைதப்
�ன்பற் ற ேவண்�ய அவ�ய�ல் ைல.
�ட்�ச் ேசைவத்�ைற�ல் இ�க்�ம் பணியாளர்கள் ெவவ் ேவ��தங் களில்
ேவைலெசய் வதற் � ம�க்�ம் �றனில் , ஊ�யத்�டன் ��ய ேநாய் ��ப் �ப்
ெப�வ�ல் மற் �ம் ேவைல�ன்ைம பலன் கைளப் ெப�வ�ல் கட்�ப் பா�கைள
சந்�க்�றார்கள் என்ப� ஏற் கக்��யேத. அைனத்� பணி�ரி�ம் �ழல் களி�ம் ,
�தலாளிகள் தங் கள் பணியாளர் பா�காப் �கைளப் ெப�வ�ல் உள் ள
வரம் �கள் ��த்� ெதரிந்��க்கேவண்�ம் .
பா�காப் � மற் �ம் உடல் நலத் ேதைவகள்
அைனத்� �ட்� ேசைவக்கான �தலாளிக�க்�ம் உள் ள ஒ� ெபா�வான
கடைம, மாகாண மற் �ம் மத்�ய சட்டங் க�க்�ம் ��க�க்�ம் ஏற் ற ஒ�
பா�காப் பான�ம் ஆேராக்�யமான�மான பணி�டத்ைத ைவத்��ப் பதா�ம் .
அத்�டன், �ன்வ�ம் ஆ�நரின் “Safe Start” �ரகடனம் 20-25.4ல்
ேகா�ட்�க்காட்�யப� COVID-19 ேவைல�டத்� பா�காப் � நைட�ைறகைள�ம்
L&I பணி�டங் க�க்கான ெபா�த் ேதைவகள் மற் �ம் த�ப்�த் �ட்டங் கள்
ஆ�யவற் �க்� இணங் க�ம் ெசயல் பட ேவண்�ம் . வா�ங் டன் மாகாண
Department of Health மற் �ம் வா�ங் டன் மாகாண Department of Social and Health Services
பணியாளர்க�க்கான பா�காப் � வ�காட்�தல் ஆவணங் கைள
உ�வாக்��ள் ளன:
•
•

வா�ங் டன் மாகாண Department of Health வழங் �ம் �ட்�ப் பராமரிப் �
வழங் �ேவா�க்கான பரிந்�ைரகள்
வா�ங் டன் மாகாண Department of Social and Health Servicesன் COVID-19
��ரெதாற் � காலத்�ல் பா�காப் � பராமரிப் � வழங் �வதற் �
தனிப் பட்ட பணியாளர்க�க்கான (IPs) வ�காட்�

நிர்வாகப் பணிகைள ேமற் ெகாள் �ம் �ட்�ப் பராமரிப் � �கைமகள் ேபான்ற
�தலாளி அல் ல� இைண �தலாளி மற் �ம் வா�ங் டன் மாகாணம்
பணியாளர்கைள பா�காக்க �ன்வ�பைவ உள் ளிட்ட COVID-19 ேதைவகள்
மற் �ம் வ�காட்�தல் கைள �ன்பற் ற ேவண்�ம் :
•

•

ேவைலயாட்க�க்� அவர்கள் நன்றாகப் �ரிந்�ெகாள் �ம் ெமா��ல்
ெகாேரானாைவரஸ் ��த்�ம் பரவைலத் த�க்�ம் �ைறகள் ��த்�ம்
�தலாளி�ன் COVID-19 ெகாள் ைககள் ��த்�ம் கற் �க்க ேவண்�ம் .
அைனத்� ெதாடர்�களின்ேபா�ம் அைனத்� ேவைலயாட்கள் மற் �ம்
வா�க்ைகயாளர்களிட��ந்� ��ந்தவைர ஆ� அ� �ர �லகைல
ேபண�ம் . கறாரான உடல் ரீ�யான இைடெவளி சாத்�ய�ல் லாத
��ப் �ட்ட பணி�ன்ேபா�, த�ப்�கைள பயன்ப�த்�தல் ,
பணியாளர்கைள அல் ல� வா�க்ைகயாளர்கைளக் �ைறத்தல்
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•

அல் ல� �டப் பட்ட ப��கள் மற் �ம் ெவவ் ேவ� ேநரங் களில்
இைடெவளிகள் மற் �ம் �ைறப் பணி ெதாடங் �ம் ேநரத்ைத அைமத்தல்
ேபான்ற �ற த�ப் � நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்தலாம் .
ேவைலயா�க்� ெசல�ன்� ைக�ைறகள் , கண்ணா�கள் , �கக் கவசம்
மற் �ம் �க��கள் ேபான்ற ெபா�த்தமான தனிப் பட்ட பா�காப் �
உபகரணங் கைள (PPE) ெசய் �ம் ேவைலக்�த் தக்கப� வழங் கேவண்�ம் .
��தல் �பரங் க�க்� ெகாேரானாைவரஸ் �க��கள் மற் �ம்
�கக்கவசத் ேதைவகைளப் பார்க்க�ம் . COVID பா�க்கப் பட்ட அல் ல�
அ����ள் ள நபர்க�க்� பராமரிப் � வழங் �ம் �ட்�ப் பராமரிப் �
பணியாளர்கள் “�க அ�க அபாய” �ழ�ல் இ�ப் பைத உணர்ந்�
ெபா�த்தமான PPE வழங் கப் படேவண்�ம் . அ���கள் இல் லாத
வா�க்ைகயாளர்கைள கவனித்�க்ெகாள் �ம் �ட்�ப் பராமரிப் �ப்
பணியாளர்கள் “ந�த்தர அபாய” வைக�னத்�ல் இ�ப் பதாகக் க��
அ�ைவ��ட்ைசக்கான �கக்கவசங் க�ம் �ழ் நிைலக்� ஏற் ற
சாத்�யமான PPE உபகரணங் க�ம் வழங் கப் பட ேவண்�ம் . அத்�டன்,
�கத்ைத ��ம் �ணி�ம் �தலாளிகளால் வழங் கப் பட ேவண்�ம் .
Department of Labor & Industriesன் பா�காப் � மற் �ம் ஆேராக்�ய ��கள்
மற் �ம் வ�காட்�த�ன் �ழ் அ�கள� பா�காப் � ேதைவ என அத்த�
�ழல் வைரய�க்கப் படாத பட்சத்�ல் அவற் ைற தனியாக பணியாற் றாத
ஒவ் ெவா� பணியாள�ம் அல் ல� ச�கத்�ல் பணியாற் �ம் ேபா�ம்
அணியேவண்�ம் . Department of Health வ�காட்�த�ல் �கத்ைத ��ம்
�ணி பற் � �ளக்கப் பட்�ள் ள�. ஓர் அ�வலகத்�ல் , வாகனத்�ல்
அல் ல� பணி�டத்�ல் தனியாக ேவைலெசய் �ம் ேபா�; தனி நபர்
கா�ேகளாதவராகேவா அல் ல� ேகட்�த்�றன் �ைறபா�ள் ளவராகேவா
இ�ந்தால் , ேம�ம் இன் ெனா�வ�டன் ெதாடர்�ெகாள் ள �க
அைடயாளங் கள் , �கபாவம் மற் �ம் வாயைச� ேபான்றவற் ைற
ெதாடர்�ெகாள் வ�ல் ஒ� ப��யாகக் ெகாண்டவராக இ�ந்தால் ;
தனியாள் ஒ�வர் ேநாய் வாய் ப் பட்ேடா அல் ல� �க��ைய �ைறயாக
அணிய��யாத நிைல�ல் இ�ந்தால் ; அல் ல� பணி�ல்
இன் ெனா�வ�டன் ேநர�த்ெதாடர்� இல் லா��ந்தால் �கத்ைத
��க்ெகாள் �ம் �ணிக்கான ேதைவக்� �லக்களிக்கப் ப��ற�.

�ழ் க்கண்ட பட்�ய�ல் உள் ளைவ உள் ளிட்ட பணியாளர்களின்
பா�காப் �க்கான COVID-19 ேதைவகள் மற் �ம் வ�காட்�தல் கைள �தலாளிகள்
�ன்பற் றேவண்�ம் . தனி �கர்ேவாரால் பணியமர்த்தப் பட்�ம் , தனிப் பட்ட
வழங் �நராக DSHS �லம் ஊ�யமளிக்கப்பட்�ம் , வா�க்ைகயாளர்�தலாளி �லம் ேதர்�ெசய் யப் பட்�, அட்டவைண�டப் பட்�
ேமற் பார்ைவ�டப் ப�ேவாராக�ம் �ட்�ப் பராமரிப் � பணியாளர்கள்
உள் ளனர். இத்த� �ழ�ல் , COVID பரவைல�ம் ெதாற் ைற�ம் த�ப் பதற் கான
வ�காட்�தல் கைள DSHS ெவளி���ற�:
•

ேபா�ய �நிேயாகப் பராமரிப் �டன் அ�க்க��ம் ேபா�ய அள��ம்
ைககைளக் க��தைல உ��ெசய் தல் . க��கள் அல் ல� ப�ரக்��ய
�ற ெபா�ட்கள் �லம் ெதாற் � கடத்தப் ப�வைதத் த�க்க
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•
•

•

பா�காப் பான�ம் ெபா�ந்தக்��ய�மான பயன்ப�த்�க் க�க்கத்தக்க
ைக�ைறகைள பயன்ப�த்�தல் .
ெபா�வாக ெதாடப்ப�ம் ேமற் பரப் �கைள அ�க்க�
�த்தப் ப�த்�வைத�ம் �த்�கரித்தைல�ம் உ��ெசய் தல் .
பணியாளர்கள் மற் �ம் வா�க்ைகயாளர்கள் தங் கள் �ைறப் பணிையத்
ெதாடங் �ம் ேபா� அவர்க�க்� COVID-19 அ���கள் இ�க்�றதா என
ேசா�த்தல் . �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளர்கள் ேநா�ற் றதாக
உணர்ந்தாேலா அல் ல� ேதான்�னாேலா �ட்�ேலேய இ�க்கேவண்�ம்
அல் ல� உடன�யாக �ட்�க்�ச் ெசல் லேவண்�ம் . ஒ� ேவைலயா�க்�
COVID-19 ெதாற் � உ��ெசய் யப் பட்டாேலா அல் ல� வாய் ப் ��ந்தாேலா,
அவர் பணியாற் �ய, ெதாட்ட ேமற் பரப் �கள் ேபான்றவற் ைற
�தலாளி�ன் அ�வலகப் ப���ன் வ�க்கக்�டாத இடமாகக் க��
அந்தப் ப���ம் உபகரண�ம் �த்தம் ெசய் யப் பட்�
�த்�கரிக்கப் ப�ம் வைர காவல் வைளயத்�க்�ள்
ைவத்��க்கேவண்�ம் . ேநாய் கட்�ப் பாட்�க்காக ைமயங் கள் அைமத்த
நன்� �த்தப் ப�த்த�ம் �த்�கரித்த�ம் ஆ�யவற் �க்கான
�த்தப் ப�த்�ம் வ�காட்�தல் கைள �ன்பற் ற�ம் .
�தலாளிக்� COVID உ��ெசய் யப் பட்ட�ம் �ட்�ப் பராமரிப் �ப்
பணியாள�க்� அவர்கள� ேவைல�ன் காரணமாக தனிநபர்கள்
பா�ப் �க்� ஆளா��ள் ளைத உடன�யாகத் ெதரி�க்க�ம் .

�ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாள�க்� அவர்கள� ேவைல�ன் காரணமாக COVID
உ��ெசய் யப் பட்ட தனி நபர்களிட��ந்� பா�ப் �க்� ஆளா��ள் ளைத
�தலாளி உடன�யாகத் ெதரி�க்க�ம் . ஒ� �ட்�ப் பராமரிப்�ப் பணியாளர்
தன� �ழ் நிைல பா�காப் பற் றெதனக் க��னால் ச�கப் பணியாளைரேயா
அல் ல� �கைம ேமற் பார்ைவயாளைரேயா ெதாடர்�ெகாள் ள ேவண்�ம் . ஒ�
�தலாளி �யபா�காப் � நடவ�க்ைககளில் ஈ�ப�த்�க்ெகாண்�ள் ள ஒ�
பணியாள�க்� எ�ராக எ�ர்மைற நடவ�க்ைகைய எ�ப் ப�, அவர்கள�
ேவைலம�ப் � ��ப்�ட்ட ேதைவகைள �ர்த்�ெசய் �ம் பட்சத்�ல் சட்டம் RCW
49.17 ன்�ழ் இ� சட்டத்�ற் �ப் �றம் பான�. இந்த ெவளி��களில் இ���த்த
தகவல் கள் உள் ளன: பணி�டத்�ல் பா�காப் � மற் �ம் உடல் நலப் பா�பா�
�ண்� �ர�ரம் மற் �ம் பா�காப் � மற் �ம் உடல் நலப் பா�பா� �ண்�
�ர�ரம் ஸ்பானிய ெமா��ல் .
ஒ� பணி�டத்���ந்� COVID-19 தாக்கத்�ன் அபாயத்�னால் அவ் �டத்�ன்
பா�காப் �ன்ைம காரணமாக ேவைலயாட்கள் அவர்களாகேவ �ல�க்ெகாள் ள
��ெவ�த்தால் , ��ப் �ட்ட ��ப் � அல் ல� ேவைல�ன்ைம பலன் கைளப்
ெப�ம் வாய் ப் � அவர்க�க்� உள் ள�. �தலாளிகள் ேவைலயா�க்�
மாற் �ேவைல ஏற் பா�ெசய் ய இயலாதபட்சத்�ல் அ�க அபாய�ள் ள தனி
நபர்க�க்� �தலாளி வழங் �ம் ேசர்ந்�ள் ள ��ப் � அல் ல� ேவைல�ன்ைம
பலன் கைள அ��ம் வாய் ப்�கேளா� �ரகடனம் 20-46 வழங் �ம் காப் �ைன
அளிக்கேவண்�ம் . �ற பணியாளர்கள் ��ம் பங் களின் �தல்
ெகாேரானாைவரஸ் எ�ர்�ைன சட்டத்�ல் உள் ளடங் �ய �ரிவாக்கப் பட்ட
��ம் ப மற் �ம் ம�த்�வ ��ப் �கைள, ேவைல�ன்ைம பலன் கைள அல் ல�
�ற ஊ�யத்�டன் ��ய ேநர��ப்ைப �ழ் நிைலக�க்�த் தக்க ெபறக்��ம் .
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��தல் தகவல் கள் இங் ேக உள் ளன: நாவல் ெகாேரானாைவரஸ் ��ர
ேநாய் ப் பரவல் (COVID-19) தகவல் கள் மற் �ம் வா�ங் டன் Family Care Act மற் �ம்
Families First Coronavirus Response Actன்�ழ் ஊ�யத்�டன் ��ய ��ப் �.
�ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளர்கள் :
��தலாக பணியாளர்கள் ெசய் யேவண்�ய�:
1. உடல் நல�ல் ைல எனில் �ட்�ல் இ�க்க�ம் . COVID சந்ேத�க்கப் பட்டாேலா
அல் ல� உ��யானாேலா �தலாளிக்�த் ெதரி��ங் கள் .
2. COVID-19 உள் ள ேநா�ற் ற ��ம் ப உ�ப்�னர் �ட்�ல் இ�ந்தால்
ேமற் பார்ைவயாள�க்�த் ெதரி��ங் கள் . ஒ� ேவைலயாளின் ��ம் ப
உ�ப்�னர் COVID-19 ெதாற் றால் ேநா�ற் ��ந்தால் , அந்தப் பணியாளர்
மாகாண �காதாரத்�ைற ஏற் ப�த்��ள் ள
தனிைமப் ப�த்தல் /த�ப்�க்காப் � ேதைவகைள �ன்பற் றேவண்�ம் .
3. ேவைலக்�த் ��ம் ��ன்பாக நீ ங் கள் பராமரிப் � வழங் �ம் நப�க்�
காய் ச்சல் , இ�மல் அல் ல� �ச்�த்�ணறல் ேபான்ற ��ய அ���கள்
உள் ளனவா என ேகட்�க்ெகாள் ள�ம் . அவ் வா� இ�ப்�ன், ேசைவகைள
தாம�க்கேவா அல் ல� COVID-19 �ட்�ப் பராமரிப் � வ�காட்�தல்
ஆவணத்�ல் பட்�ய�டப் பட்ட �ன் ெனச்சரிக்ைககைள �ன்பற் றேவா
ெசய் ய�ம் .
4. �ட்��ள் ள �ற�க்�ம் உங் க�க்�ம் இைட�ல் �ைறந்த� ஆ� அ�
இைடெவளிைய ��ந்தவைர ேபண�ம் . ��ப் �ட்ட ேவைலகளில்
உடல் ரீ�யான இைடெவளி சாத்�ய�ல் லாதேபா�, �க��கள் மற் �ம்
PPE ேபான்ற �ற த�ப் � நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்த�ம் .
5. உங் கள் �ைறப் பணி�ன் ெதாடக்கத்��ம் ����ம் மற் �ம் உண�
தயாரிக்�ம் �ன்�ம் �ன்�ம் அல் ல� உடல் �ரவங் கைளத் ெதாட
ேநர்ைக��ம் ைககைள அ�க்க� க�வ�ம் . ைககைள �ைறந்த� 20
ெநா�க�க்� ேசாப்பா�ம் நீ ரா�ம் க�வ�ம் அல் ல� �ைறந்த� 60%
ஆல் கஹால் உள் ள ஆல் கஹால் அ�ப் பைட�ல் உள் ள �த்�கரிப் பாைன
பயன்ப�த்த�ம் .
6. ��ந்தவைர �ட்�க்�ள் உள் ள ேமற் பரப்�கைள அல் ல� ெபா�ட்கைளத்
ெதா�வைதத் த�ர்க்க�ம் . ேவைலெசய் �ம் ேபா� அ�க்க� ெதாடப் ப�ம்
ேமற் பரப் �கைள அ�க்க� க�வ�ம் .
ஒ� �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளைர ேவைலக்� எ�க்�ம் தனிப் பட்ட
வா�க்ைகயான �தலாளி அவர்கள� ெசாந் த �ட்�ல் வழங் கேவண்�ய
ேசைவகள் :
7. வா�க்ைகயாளர் �ட்�ல் த�ப் �க்காப் �ல் , ேநா�ல் அல் ல� COVID-19
ெதாடர்பான அ���கள் அ�கரிக்�ம் ேபா� �ட்�ப் பராமரிப் �ப்
பணியாளர்க�க்� ெதரியப் ப�த்த�ம் .
8. �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாள�க்� உடல் நல�ல் ைல எனில் அல் ல�
அவ் வா� ேதாற் றமளித்தால் அவர்க�க்� �ணமா�ம் வைர
ேவைலெசய் யேவண்டாெமன வ���த்த�ம் .
9. �ட்�ப் பராமரிப் �ப் பணியாளர் இ�க்�ம் ேபா� அ�க்க� ைககைளக்
க��ங் கள் .
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10. ��ந்தவைர �ைறந்த� ஆ� அ� இைடெவளிைய �ட்�ப்பராமரிப் �ப்
பணியாளரிட��ந்� ேபணி அவேரா� �க அ�காைம�ல் இ�க்�ம்
ேநரத்ைதக் �ைறக்க�ம் .
பணி�ட வ�காட்டல் கள்
11. �ட்�ப் பராமரிப் � ேசைவகள் வழங் கப் ப�ம் ேபா� இ�க்கக்��ய எந்தத்
தனிநப�ம் ஒ� �கக்கவசத்ைத அணிய��ந்தால் �ைறந்த� �கத்ைத
��க்ெகாள் �ம் ஒ� �ணிைய அணிந்� ச�கப் பரவ�ன் அபாயத்ைதத்
த�ர்க்கேவண்�ம் . அத்த� தனி நபர்கள் PPE ேதைவகைளப் �ன்பற் ற
அ�கம் ஊக்��க்கப் ப��றார்கள் . ��ந்தால் , �ட்�ப் பணியாளர்
ேவைல�ல் இ�க்�ம் ேபா� �ட்�ல் இ�க்�ம் நபர்கள் அவர்களிட��ந்�
�ல� ேவெறா� ப��க்�, ��ய அைறகளி��ந்� மா� �ட்�
ேவைலயாளிட��ந்� ெபரியள�ல் ச�க இைடெவளிக்� வாய் ப் �ள் ள
ெபரிய அைறக�க்� இடமாற் றம் ெசய் யலாம் . பணி�டத்��ள் ள தனி
நபர்கள் எண்ணத்தாேலா, ேமம் பட்�வ�வதாேலா அல் ல�
ெசயல் �றனின்ைமயாேலா �கத்ைத ��க்ெகாள் �ம் �ணிகைள
மற் �ம் /அல் ல� PPE அணிவ� ஆ�யவற் �க்� இணங் க��யாமல் ேபாக
வாய் ப்��ந்தாேலா, இணங் கேவண்�ய அவ�ய�ல் லா��க்கலாம் .
12. ெதாடர்�கைள ��க்கமாக ைவத்��ங் கள் . �க்�ய �பரங் கைள
காெணா��ல் �வா�க்க இயல�ல் ைல எனில் , ேநர்�கச் சந்�ப் �கைள
��க்கமாக�ம் உைரயாடல் ��வ�ம் ஆ� அ� இைடெவளிைய�ம்
ேபண�ம் . �ட்�ப் பராமரிப் ைபப் ெப�ம் தனி நபர்கள் எண்ணத்தாேலா,
ேமம் பட்�வ�வதாேலா அல் ல� ெசயல் �றனின்ைமயாேலா �கத்ைத
��க்ெகாள் �ம் �ணிகைள மற் �ம் /அல் ல� PPE அணிவ�
ஆ�யவற் �க்� இணங் க��யாமல் ேபாக வாய் ப் ��ந்தாேலா,
இணங் கேவண்�ய அவ�ய�ல் லா��க்கலாம் .
13. ேவைல�டத்�ல் அல் ல� �ட்�ல் ெமல் �ைழத்தாள் க�ம்
�ப் ைபக்�ைடக�ம் இ�க்கேவண்�ம் .
14. பணியாளர்கள் பணியாற் ��டம் பா�காப் பானதாகக் க�தா��ல்
அங் ��ந்� �ல�க்ெகாள் ள அவர்க�க்�ள் ள உரிைம பற் �
�தலாளிகள் பணியாளர்களிடம் �றேவண்�ம் . அேதேபால அத்த�
�ழல் களில் அவர்க�ைடய ��ப் � அல் ல� ேவைல�ன்ைம
பலன் கைளப் ெப�ம் வாய் ப் � ��த்�ம் �றேவண்�ம் .
15. ஒ� �ட்�ப் பணியாளர் அ�க்க� �த்தம் ெசய் தல் மற் �ம் �த்�கரித்தல்
ேபான்ற ��தல் ேவைலகைளச் ெசய் ய ேவண்���ந்தால் , அ�
எ�த்��ர்வ ஒப் பந்தத்�ல் ெதரியப் ப�த்தப் ப�வேதா�
பணியாளர்களின் ேவைல ேநரத்�ற் ேகற் ப ஊ�யம் வழங் க ேவண்�ம் .
16. பணி�டத்��ள் ள பணியாளர்க�க்� வழங் கப் ப�ம் அைனத்�
ப�ற் �க�ம் ஊ�ய ேநரத்�ல் நிகழேவண்�ம் .
17. ��ந்தேபாெதல் லாம் பணியாளர்கள் வாகனத்�க்� ஒ� நபர் �தெமன
ேவைல�டத்�க்� தனியாக பயணிக்கேவண்�ம் .
18. பணியாளர்கள் ஒ� ைமய இ�ப்�டத்�ல் சந்�த்� ேவைல�டத்�க்�
நி�வனத்�ன் ெசாந்த வாகனங் களில் பயணிப் பதா��ந்தால் , ஒ�
���க்� ஒ� வாகனம் என்� இ�க்கேவண்�ம் . �ழற் �க்�
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உட்ப�த்தக்�டா�. நி�வனத்�ன் வாகனங் களில் அல் ல� மற் ற பலர்
அமரக்��ய வாகனத்�ல் ெகாள் �றைன 50% எனக் �ைறத்�
பயணிப் பேதா� ச�க இைடெவளிைய�ம் PPE ேதைவகைள�ம்
ெகாேரானாைவரஸ் �கம் ��தல் மற் �ம் �கக்கவசத் ேதைவகளில்
�ளக்கப் பட்டப� ேமற் ெகாள் ள�ம் .
ெபா�ந்�ெமனில் , பணியாளர் பா�காப்� மற் �ம் ஆேராக்�யம்
ேபான்றவற் �ல் உள் ள �க்கல் கள் ெதாடர்பாக L&I's Division of Occupational Safety and
Health (DOSH)-ன்�ழ் அமலாக்க நடவ�க்ைக எ�க்கப் படலாம் .
• L&I’s Division of Occupational Safety and Health (DOSH)�ட��ந்� �தலாளிகள்
COVID-19 த�ப் � ஆேலாசைனகள் மற் �ம் உத�ையக் ேகாரலாம் .
• பணியாளரின் பணி�டப் பா�காப் � மற் �ம் உடல் நலப் �கார்கைள L&I
DOSH பா�காப் � ேசைவைமயத்�ல் சமர்ப்�க்கலாம் : (1-800-423-7233)
அல் ல� adag235@lni.wa.gov என்ற �கவரிக்� �ன்னஞ் சல் ெசய் யலாம் .
•

•

ஒப் பந்த நைட�ைறகளின்ப� இணங் �வ� ��த்த ெபா�வான
ேகள் �கைள �ன்வ�ம் இைணப் �ன் �லம் மாகாண ெதா�ல்
ப�லளிப் � ைமயத்�ல் சமர்ப்�க்கலாம் https://coronavirus.wa.gov/how-you-canhelp/covid-19-business-and-worker-inquiries.
�ரகடனம் 20-25 ெதாடர்பான அைனத்� �ற �றல் கைள�ம்
https://bit.ly/covid-compliance என்ற தளத்�ல் சமர்ப்�க்கலாம் .
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