ច្បាប់ការងារពាក់ព័ន្ធន្ឹងជំងឺ COVID-19
ការសម្រាកពីការងាររបស់រដ្ឋ មេន្
មដ្ើេបីមេើលថែទំអ្នកជេង ឺ
ន្ិងបុគ្គលថដ្លរងផលប៉ះពាល់បណ្ត
ា លពី
ស្ថាន្ភាពអាសន្ន នន្សុខភាពស្ថធារណៈ គ្របដណ្តប់ចំព ោះនិពោជិកដដលរងផលបោះ ល់ពោយខ្ល ួនឯង ឬអ្ន កដដលគ្រូវ
ព ើលដែទ ំសមាជិកគ្រួ សារសាច់ញារិជិរ ដដលរងផលបោះ ល់ពោយសារសាានភាពអាសនន ននសុខ្ភាពសាធារណ្ៈ ។
ការរងផលបោះ ល់ពីសាានភាពអាសនន ដផន កសុខ្ភាពសាធារណ្ៈ
មានន័យថាអ្ន កព ោះកំពុងទទួ លការពាបាល
ឬកំពុងសា ិរកនុងការឃុំខ្ល ួន ឬបំដបកខ្ល ួនឆ្ងាយពីអ្នកដនទ កនុងចំពោ វវ ធីីពផងងទពទតរ ។ រគ្ ូវការសុំចាប់សគ្មាកការងារ
គ្រូវទក់ទងនិពោជក ពៅតា គ្កបខ្័ណ្ឌពពលពវលាដដលស រ យ ួ យ ។
ការសុំចាប់សគ្មាកពនោះ អាចពៅទទួ លបាន ឬ ន
ិ ទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល ។ ការពលើកដលងរឺមានចំព ោះនិពោជិករដឋ
ដដលមានរួ ទីធា ចំព ោះសុខ្ភាពសាធារណ្ៈ និងសុវរា ិភាព គ្ព ទ ំងនិពោជិកដដលការសុំចាប់សគ្មាកការងារ អាច
បោ
ត លឲ្យមានផលលំបាកីា ន់ីារ ំឲ្យនិពោជកគ្រូវការ់បនា យទំហគ្ំ បរិបរត ិការភារកិចច ។
ចាប់វ សម្រាកពីការងារមោយស្ថរម្រគ្ួស្ថរាន្ជំងឺរបស់រដ្ឋ មេន្ រឺសគ្មាប់ពគ្បើចំព ោះនិពោជិក ដដលកំពុងពីវ ើការឲ្យ
និពោជករបស់ខ្ល ួន ោងពោចោស់ចំនួន 12 ដខ្ជាប់ទគ្នន ។ និពោជិកអាចមានសិទធិទទួ លបាននែា ឈ្ប់សគ្មាក
ការងាររហូ រដល់
10
សបាតហ៍
ចំព ោះនែាពីវ ើការ
ននការងារោ ួ យដដលការ រ ិនឲ្យការ់គ្បាក់ឈ្ន ួលពលើការ
សគ្មាកការងារពោយសារគ្រួ សារមានជំងឺ
កនុងចំនួនពីរឆ្ងនំោ ួ យ
។
ពទោះជាោងោក៏ពោយ
ចំព ោះនិពោជកោដដលមាននិពោជិកពគ្កា 15
ក់ ដដលជានិពោជិកអ្ចិន្នត យ៍គ្បចំកដនែ ងពីវ ើការ គ្រូវទទួ លបាន
ការពលើកដលង ។ និពោជកអាចអ្នុញ្ញារឲ្យសគ្មាកពីការងារពោយពៅទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល ពៅតា ការសពគ្ ច
របស់ខ្ល ួន ។
ចាប់វ
សម្រាកពីការងារមោយស្ថរម្រគ្ួស្ថរាន្ជំងរឺ បស់រដ្ឋ មេន្
បានដចងថា
គ្បសិនពបើនិពោជកអ្នុញ្ញារឲ្យ
និពោជិករបស់ខ្ល ួនសគ្មាកពីការងារពោយពៅទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល ពពលព ោះភារីនិពោជក គ្រូវអ្នុញ្ញារឲ្យនិពោជិក
អាចពគ្បើនែា សគ្មាកទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល ពដើ បីផតលកា
់ រដែទ ំសមាជិកគ្រួ សារជាសាច់ញារិជិរ ដដលមានជំងឺ ។ ចាប់ពនោះ
ផត ល់សិទធិឲ្យនិពោជិក
អាចពគ្ជើសពរ ើស
ថាខ្ល ួននឹងពគ្បើនែា សគ្មាកគ្បពេទោ
គ្បសិនពបើនិពោជកផត លជ
់ ូ ននូ វ
ពហុអ្រា គ្បពោជន៍ដល់និពោជិក (ដូ ចជាសគ្មាកពោយសារជំងឺ សគ្មាកលំដហកាយ ឬសគ្មាកពោយសារភារកិចចផ្ទាល់ខ្ល ួន)
ជា ួ យនឹងដដនកំណ្រ់
។
ខ្ែ ឹ សារននចាប់កនុងដផន កពនោះ
រឺ ិនអាចពគ្បើបានចំព ោះជំងឺរបស់និពោជិកព យ
ើ
ឺ
ដដលសាានភាពពនោះ រឺនិពោជករគ្ ូវឲ្យនិពោជិកគ្រូវពគ្បើនែា សគ្មាកពោយសារមានជំង ។
អ្ងគ ភាពជំនួញដដលមានទំហំីំ ដដលមាននិពោជិកចំនួន 50
ក់ ឬពគ្ចើនជាងពនោះ ក៏គ្រូវសា ិរពគ្កា អ្ំោចចាប់
របស់សហព័នធសត ីអ្ំពីការសគ្មាកពីការងារពោយសារគ្រួ សារមានជំងឺ (FMLA, Family and Medical Leave Act) ដដរ ។
ចំណ្ុចពនោះ រឺនិពោជិកអាចទទួ លបានការសគ្មាកចំនួន 12 សបាតហ៍ ពោយ ិនទទួ លគ្បាក់ឈ្ន ួល ចំព ោះសាានការណ្៍ោ ួ យដដល
សា ិរពគ្កា ខ្ែ ឹ សារននចាប់ពនោះ ។ និពោជកអាចអ្នុញ្ញារឲ្យសគ្មាកពីការងារពោយពៅទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល ពៅតា
ការសពគ្ ចរបស់ខ្ល ួន ។
សំណួរ ថដ្លមោទសួ រញឹកញាប់របស់ម្រកសួ ងការងារសហរដ្ឋ អាមេរ ិក (U.S. Department of Labor) សាអ្
ី ំពីច្បាប់ FMLA របស់
សហព័ន្ធ ៖
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic
ចាប់ សម្រាកពីការងារមោយមៅទទួ លបាន្ម្របាក់ឈ្ន ួលរបស់រដ្ឋ មេន្ រឺ ិនទន់ចូលជាីរមានព ើយ រហូ រដល់នែា ទី 1
ដខ្ ករា ឆ្ងនំ 2021 ។ ពពលចូ លជាីរមាន ចាប់ពនោះ នឹងផត លឱ
់ កាសឲ្យនិពោជិក អាច ទទួ លបានការសគ្មាករហូ រដល់ 40
ពមាងពោយទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល ពោយអាគ្ស័យពលើចំនួនពមាងដដលខ្ល ួនពីវ កា
ើ រឲ្យនិពោជកព ោះ ។
ជំងឺពាក់ព័ន្ធន្ង
ឹ ការងារ - គ្បសិនពបើជំងឺព ោះ ក់ព័នធនឹងការងារ និពោជិក និងនិពោជក គ្រូវពិពគ្គ្នោះពោបល់ជា ួ យនឹង
រណ្ៈគ្រប់គ្រងដផនកសំណ្ងទូ ទរ់ពលកររដឋ ព ន (Maineវ Workers’វ Compensationវ Board)វ ។ សគ្មាប់ព័រ៌មានបដនា អ្ំពី
រណ្ៈគ្រប់គ្រងដផន កសំណ្ងទូ ទរ់ពលករ សូ ចូ លពៅកាន់ https://www.maine.gov/wcb/

សគ្មាប់ព័រមា
៌ នបដនា សូ

ដខ្កកក ោ ឆ្ងនំ 2020

ចូ លពៅកាន់ https://www.maine.gov/labor/bls/index.shtml

សំណ្ួរដដលពចទសួ រញឹកញាប់
ស. ខ្ញំជាន្ិមោជិក ទទួ លនែៃឈ្ន ួលពលកេម ជាម្របាក់ថខ(េិន្ទទួ លបាន្ម្របាក់ថែេមាង) ។ ម ន្
ើ ិមោជករបស់ខ្ញំ ម្រ វូ មបើក
ម្របាក់ថខឲ្យខ្ញំមពញមទ ម្របសិន្មបើអាជីវកេម ម ៉ះ ម្រ វូ បិទមោយស្ថរជំងឺ COVID-19?
ច្ប. គ្បសិនពបើនិពោជិកដដលទទួ លបាននែែឈ្ន ួលពលក ម ជាគ្បាក់ដខ្ បានពីវ ើការកនុងនែា ោ ួ យននសបាតហ៍ព ោះ
រឺមានន័យថា និពោជិកគ្រូវទទួ លបានគ្បាក់ដខ្ពពញ ។ និពោជក អាចរគ្ ូវឲ្យនិពោជិក
ព ោះពគ្បើពពលពវលាសគ្មាកដដលទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួលរបស់ខ្ល ួនដូ ចជានែា សគ្មាកលំដហកាយ សគ្មាកពោយមានជំងឺ
និងសគ្មាកពោយភារកិចចផ្ទាល់ខ្ល ួន ។ល។ គ្បសិនពបើនិពោជិកដដលទទួ លបាននែែ ពលក ម ជាគ្បាក់ដខ្
អ្ស់ពពលពវលាសគ្មាកដដលទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល និពោជកក៏គ្រូវដរ ពបើកគ្បាក់ដខ្ពពញ ដល់នពិ ោជិករ ូបព ោះ
ចំព ោះពមាងការងារដដលពៅសល់កនុងសបាតហ៍ព ោះ ។ គ្បសិនពបើអាជីវក ម គ្រូវបិទកនុងសបាតហ៍បនត ប ា ប់ ពហើយនិពោជិកដដល
ទទួ លនែែ ឈ្ន ួលជាគ្បាក់ដខ្ ិនបានពីវ ើការទល់ដរពសាោះ កនុងសបាតហ៍ព ោះ ពៅពពលព ោះ និពោជក ិនមាន
ការពវ កិចចគ្រូវពបើកចំដណ្កោ ួ យននគ្បាក់ដខ្ឲ្យនិពោជិកព ើយ ។
ស. ខ្ញជា
ំ ន្ិមោជិកទទួ លម្របាក់ឈ្ន ួលតាេមាង (េិន្ាន្ម្របាក់ថខ) ។ ម ើន្ិមោជករបស់ខ្ញំម្រ វូ មបើកម្របាក់ឈ្ន ួលឲ្យខ្ញំ
ថដ្រឬមទ ម្របសិន្មបើអាជីវកេម ម្រ វូ បិទមោយស្ថរជំងឺ COVID-19?
ច្ប. ពទ ។ និពោជករឺគ្រូវពបើកគ្បាក់ឈ្ន ួលឲ្យនិពោជិកទទួ លគ្បាក់ឈ្ន ួលគ្បចំពមាងពៅតា ពពលពវលាដដលខ្ល ួនបាន
ពីវ ើការដរបុពោ
ណ ោះ ។ ិនថានិពោជិកអាចពគ្បើអ្រា គ្បពោជន៍ពោយពគ្បើនែា សគ្មាករបស់ខ្ល ួនដដលទទួ លបានគ្បាក់ឈ្ន ួល
ដូ ចជាសគ្មាកលំដហកាយ សគ្មាកពោយសារជំងឺ សគ្មាកពោយសារភារកិចចផ្ទាល់ខ្ល ួន ។ល។ ក៏ពោយ ក៏កិចចការពនោះ
រឺគ្រូវសា ិរពគ្កា ពសចកត ីសពគ្ ចរបស់និពោជកដរមានក់បុពោ
ណ ោះ ។
ស. ម ក
ើ ុារអាច្បម្វ ើការថែេមាងបាន្ថដ្រមទ មបើស្ថលារបស់មគ្ម្រ វូ បិទទវរមោយស្ថរជំងឺ COVID-19?
ច្ប. ពទ ។ សាលាភារពគ្ចើនគ្រូវបិទទវរ ដរសិសងទ ំងអ្ស់ពៅគ្រូវពីវ ើកិចចការសាលាគ្បចំនែាពីចមាាយ ។ ដូ ពចន ោះ
រឺមានន័យថា សាលាពៅ “បនត ការបពគ្ងៀន”វដដដល ។
ស. ម កា
ើ រ ិោល័យបទោឋន្ពលករ (Bureau of Labor Standards) របស់ យកោឋន្ពលករម្របោំរដ្ឋ មេន្ (Maine
Department of Labor) សួ ររកព័ ៌ាន្អ្ំពីស្ថាន្ភាពអ្ម ា ម្របមវសន្៍របស់ខ្ញំថដ្រឬមទ?
ច្ប. តា អ្វ ីដដលការ ធោល័យបទោឋនពលករខ្វ ល់ខ្វវយ ពលករ រឺជាពលករ ។ ពយើងខ្្ុំ ិនសួ រ ំអ្ំពី
សាានភាពអ្ព ត គ្បពវសន៍ ឬពលខ្សនត ិសុខ្សងគ របស់ពលករព ើយ ពៅពពលព្ែ យ
ើ របចំព ោះសំណ្ួរ ឬបណ្តឹងរវ៉ា
របស់ពលករ ។ ពយើងពគ្ងឹងចាប់ពលក ម របស់រដឋ ព ន ពោយ ិនរិរថាពរើពលករព ោះមានប័ណ្ណអ្នុញ្ញារឲ្យពីវ ើការ
ឬក៏ជាជនអ្ព ត គ្បពវសន៍ខ្ស
ុ ចាប់ព ើយ ។
ស. ម ខ
ើ ្ ញ ំអាច្បសុំច្បាប់សម្រាកបាន្យូរបុណ្ត
ា មម្រកាេច្បាប់សម្រាកពីការងាររបស់រដ្ឋ មេន្ សម្រាប់អ្នកមេើលថែអ្ន កជេង ឺ
ន្ិងអ្ន កថដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីស្ថាន្ភាពអាសន្ន នន្សុខភាពស្ថធារណៈ?
ច្ប. ការសគ្មាកពនោះ រឺអាចពគ្បើបានចំព ោះដរកនុងអ្ំ ុ ងពពលដដលមានការគ្បកាសគ្គ្នអាសនន សុី វ ធល
ពោយអ្េិបាលរដឋ ដរបុពោ
ណ ោះ ។ សាានភាពពនោះគ្រូវបនត ពៅតា ពពលពវលាដដលស រ យ និចំបាច់
ពគ្កាយពពលសាានភាពអាសនន គ្រូវបានបញ្ច ប់ សគ្មាប់អ្នកដដលពកើរជំងឺ COVID-19 ឬដដលបានគ្បឈ្ ជា ួ យនឹងជំងឺ
COVID-19 កនុងអ្ំ ុ ងពពលគ្គ្នអាសនន សុី វ ើលកនុងរដឋ ។
ស. ម ន្
ើ ិមោជកអាច្បបដ្ិមស្េិន្ទទួ លខ្ញំឲ្យម្វ ើការវ ិញបាន្មទ ម្របសិន្មបើខ្ញស
ំ ុំច្បាប់ឈ្ប់សម្រាកមម្រកាេច្បាប់
សម្រាកពីការងាររបស់រដ្ឋ មេន្ មដ្ើេបីផាល់ការថែទំអ្នកជេង ឺ ន្ិងេន្ុសសថដ្លប៉ះពាល់មោយស្ថរស្ថាន្ភាពអាសន្ន
សុខភាពស្ថធារណៈ ឬឈ្ប់សម្រាកការងារមម្រកាេច្បាប់ណ្តេួ យមផសងមទៀ ម ៉ះ?
ច្ប. វ ិនដ នជាការគ្រឹ គ្រូវតា ចាប់ពទ ចំព ោះនិពោជក កនុងការបញ្ឈប់ការងាររបស់និពោជិក
ពោយសារអ្ន កឈ្ប់សគ្មាកពីការងារពគ្កា ចាប់ទ ំងអ្ស់ពនោះ ។ ក៏បុដនត ព ន រឺជារដឋ ួ យដដលផត លកា
់ រងារពៅតា
ពសរ ើភាពរបស់និពោជក ។ ការផត ល់ការងារពៅតា ពសរ ើភាពរបស់និពោជក មានន័យថា
ពោយអ្វរត មានកិចចសនាជា ួ យសហជីព ឬ ិនមានកិចចសនាជា ួ យនិពោជិក រឺនិពោជក មានពសរ ើភាពកនុង
ការបញ្ឈប់និពោជិកបានគ្រប់ពពល ិនថាពោយសារ ូ លពហរុអ្វីព ើយ ដរាបោ ូ លពហរុព ោះ ិន ក់ព័នធនឹងការ
ពរ ើសពអ្ើង ពហើយ ិនដ នជា ូ លពហរុដដលរដឋ មានការោ ឃារ់ជាពិពសស ពទព ោះ ។
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