Nepali | नेपाली

यो प्रकाशनले नोभेम्बर 10, 2020 सम्मको जानकारी समेट्छ।
कृपया nyc.gov/workersपनन हे ननह
ु ोस ्।

COVID-19को समयमा काममा फर्किने:
घरे लु कामदार र उनीहरूको रोजगारदाताको लागग महत्वपूर्ण जानकारी
घरे लन काम अद्वितीय छ: कार्यस्थल एक निजी घर हो। घरे लु कामदारहरूमा न्र्ािीहरू, घर सफा गिेहरू, हाउसककपरहरू, घर हे रचाह गिे कामदारहरू, र

घरभित्र बच्चा हे रचाह गिेहरू पदय छि ्।1 यो प्रकाशनको उद्दे श्य COVID-19 महामारीको अवधिमा घरे लु कामदारहरू र नििीहरूका रोजगारदािाहरूका लाधग
महत्त्वपर्
ू य स्वास््र् र सरु क्षा जािकारी प्रदाि गिुय हो। खण्डहरूमा निम्ि समावेश हुन्छि ्:
I.

घरे लन कामदारहरूको लागि ससफाररस िररएको उत्तम अभ्यासहरू

II.

रोजिारदाताहरूको लागि चेकसलस्ट र संसाधनहरू

III.

घरे लन कामदारहरूका लागि अन्य संसाधनहरू

न्यू योकु स्टे ट स्िास््य तथा सनरक्षा मािुदशुनहरू, जसले व्र्ापार िथा घरे लु रोजगारलाई समेट्छ, नि forward.ny.govमा उपलब्ध छन ्।
सहकायुका साथ राम्रो सञ्चारले दि
न ै कामदारहरू र रोजिारदाताहरूलाई सनरक्षक्षत रहन र ननजी घरको सेटटङमा प्रसारणको जोखिम कम िनु उत्कृष्ट सक्षम
िनेछ।

COVID-19 प्रर्ारर् रोकथाम गनण 4 प्रमख
ु कायिहरू सम्झिनुहोस ्:
1.
2.
3.

बिरामी पदाण घरमा िस्नुहोस ्: यटद तपाईं बबरामी हनननहनन्छ भने तपाईं आिश्यक गचककत्सकीय सेिाको लागि
(पररक्षण सटहत) वा अन्र् आवश्र्क कामहरू िपरुन्जेल घरमै बस्िह
ु ोस ्।
र्ारीररक दरू ी: अको व्यक्ततबाट कक्म्तमा 6 कफट टाढा रहननहोस ्।

मख
ु ढाक्ने लगाउनह
ु ोस ्: तपाईंको िरपरका मान्छे हरूलाई रक्षा िनह
नु ोस ्। तपाईं लक्षण बबना संक्रामक हनन
सतननहनन्छ र रोि फैलाउन सतननहनन्छ जब तपाईं िोतननहनन्छ, हाच्च्छउ गिुह
य ु न्छ, वा कुरा गिुह
य ु न्छ।
मनि ढातनेले COVID-19को प्रसार कम गिय सहयोि िनु सतछ।

4.

स्वस्थ हात स्वच्छता अभ्यास गनह
ुण ोस ्: आफ्नो हात प्रायः साबनन र पानीले धन
न नहोस ् िा ह्याण्ड स्याननटाइजर
प्रयोि िनह
नु ोस ् यटद साबनन र पानी उपलब्ध छै नन ् भने; बारम्बार छुिे सिह निर्भमि रूपमा निर्भमि सफा
गिह
ुय ोस ्; िपखालेको हािहरूले आफ्िो अिह
ु ार िछुननह
न ोस ्; र तपाईंको िोकी िा हाक्छछउ आफ्नो हातले
नभएर आफ्नो बाहनलाले ढातननहोस ्।

पढ्ननहोस ् What New Yorkers Need to Know Now About COVID-19, उपलब्ध छ

NYC Department of Health and Mental Hygiene िेबसाइट nyc.gov/health। COVID क्तलक िनह
नु ोस ्।

1

घरे लन काममा धेरै प्रकारका कायुहरू पदुछन ्। NYC Department of Health and Mental Hygieneले पटहले घरे लन स्िास््य सेिाकमीहरू तथा सामनदानयक स्िास््य

सेिाकमीहरूको लागि COVID-19 मागणदर्णन जारी ियो (बबरामी तथा िद्
नु ोस ्।
ृ ध व्यक्ततहरूलाई सहायतासटहत) nyc.gov/health मा उपलब्ध। COVID क्तलक िनह
1

I.
1.
2.
3.
4.

घरे लु कामदारहरूको लागग ससफाररस गररएको उत्तम अभ्यासहरू

आफ्नो रोजिारदातासँि सनरक्षा योजना छलफल तथा विकास िनह
नु ोस ् र योजनामा अडडक रहननहोस ्।
सम्भावित COVID-19 संक्रमर्को लाधग िर्ारी गिह
ुय ोस ्।

यटद तपाईं संक्रसमत हननभ
न यो भने तलबी विदा र/वा बचाइएको ववदा सम्बन्िी आफ्िो अधिकार जान्िह
ु ोस ्।

विषयलाई सम्बोधन िनु सनरक्षा योजनाको प्रभािकाररता सटहत स्िास््य तथा सनरक्षा विषय सम्बन्धी आफ्नो रोजिारदातासँि ननयसमत तथा िनला
रूपमा कनरा िनह
नु ोस ्।

उत्तम अभ्यास #1: आफ्नो रोजगारदातासँग सुरक्षा योजना छलफल तथा ववकास गनह
ुण ोस ् र योजनामा अडिक रहनुहोस ्।
आफ्नो रोजिारदातासँि तपाईं दि
ै े COVID-19बाट बच्िलाई के गिह
न ल
ुय ु िेछ छलफल गिह
ुय ोस ्, त्र्सपनछ सहमि िएको अपेक्षा िथा अभ्र्ासहरू लेखिमा

राख्नुहोस ्। िपाईंले ववकास गिे सुरक्षा र्ोजिाले िपाईं र िपाईंको रोजगारदािालाई मद्दि गिेछ ककिििे िपाईंको घरमा वद्
ृ ि वर्स्कहरू िा गचकत्सकीय

अिस्था भएका व्यक्ततहरू हनन सतछन ् जो िम्भीर COVID-19 रोग,2 काममा आउने माननसहरू, र अन्र् सम्िाववि धचन्िाहरूको बढ्दो जोखखममा हुन्छि ्।
सनरक्षा योजनाले कक्म्तमा ननम्न सम्बोधन िनप
नु छु :
स्वास््य जाँच

•

कसले स्िास््य जाँच िनेछ, कसलाई COVID-19को लाधग पररक्षर् गररिेछ पहहचाि गिह
ुय ोस3् र तपाईंले कटहले र
कसरी जानकारी ट्रयाक िनह
नु न नेछ।

•

प्रत्येक कायुटदनको सनरुिातमा जाँचहरु हनननपछु । तपाईं, िपाईंको रोजगारदािा, र िपाईंको रोजगारदािाको घरका
सदस्र्हरूले स्िास््य क्स्क्रननङहरू िनप
नु छु ।

COVID-19 भएका सबैले लक्षण दे िाउदै नन ् भन्ने याद राख्ननहोस,् त्यसैले ज्िरो िा िोकी जस्ता दे खिने लक्षण बारे मात्रै

नसोधेर कोही COVID-19को पररक्षणमा पोजेटटभ भएकोसँि सम्पकु र/िा जो हालसालै एउटा राज्य िा दे शबाट न्यू
योकु स्टे ट तिारे न्टीन सूचीमा 4 फककुएको सम्भािना बारे पनन सोध्नन महत्िपूणु हनन्छ।4

सरु क्षात्मक उपकरर्

•

एक नमनना COVID-19 जाँच उपकरर् nyc.gov/healthमा उपलब्ध छ। COVID च्ललक गिह
ुय ोस ्।

•

तपाईंको रोजिारदाताले कननै शल्
न क बबना र पयाुप्त मात्रामा व्यक्ततित सरन क्षात्मक उपकरण (Personal Protective

Equipment, PPE)- उदाहरर्को लाधग, फेस मास्क- प्रदाि गिप
ुय दय छ िाकी िपाईं घरभित्र पर्ायप्ि PPE बबिा कहहल्र्ै
काम गरररहिु िएको छै ि।
•

को र कटहले PPE अनिवार्य लगाउिप
ु छय िन्िे सहहि सबै आवश्र्क PPE पहहचाि गिह
ुय ोस ् र घरभित्र प्रवेश गिे जो
कोही पनि कपडाहरू अनिवार्य पररवियि गिप
ुय छय वा पदै ि वा एक फरक बाहहरी सिहमा राख्नप
ु छय पहहचाि गिह
ुय ोस ्।

•

घरमा जो कोहीले सकेसम्म अननहार ढातने लिाउँ छन ् भन्ने ननक्श्चत िनह
नु ोस ् र विशेषिरी जब कक्म्तमा अरुबाट 6 फुट
दरु ी कार्म गिय असम्िव हुिे अवस्थामा।5

स्वच्छता, सफाई

•

र कीटार्ुनास
र्ारीररक दरू ी

घरको बारम्बार प्रयोि हनने भािहरू - उदाहरर्को लाधग, िान्सा, शौचालर्- र डोरिोबहरू, िल ह्र्ान्डलहरू, ह्र्ान्डरे लहरू, र
काउन्टरटपहरू जस्िा बारम्बार छोइिे सिहहरू कनि पटक सफा गिे सहहि सफाई प्रोटोकल स्थापिा गिुयहोस ्।

•

घरमा कसले शारीररक रूपमा अननिायु दरन ी राख्ननपछु , घरमा प्रवेश गिे मानिसहरूमा कुिै प्रनिबन्िहरू छि ् कक जो घरको
सदस्र् होइिि ्, र घरभित्र मानिसहरूलाई छररएर र सुरक्षक्षि दरु ीमा राख्ने िररका स्थापिा गिह
ुय ोस ्।

•

बछचाहरूको लागि सनरक्षक्षत कक्रयाकलापहरू योजना बनाउननहोस ्, जस्िै कक बढाइएको बाहहरी समर्, र कनत बेला

बछचाहरूले मि
न ढातनेहरू अननिायु लिाउनप
न छु , कोसँग उिीहरूको िौनिक अन्िरकक्रर्ा हुिसलछ र कहाँ अन्िरकक्रर्ा
हुिसलछि ् नििायरर् गिह
ुय ोस ्।

2

COVID-19 तथा प्रनतरोधक शक्तत कम भएका व्यक्ततहरू बारे थप जानकारीको लागि, nyc.gov/healthमा जानह
न ोस ्। COVID क्तलक िनह
नु ोस ्, त्यसपनछ “रोकथाम तथा

उछच जोखिममा रहे को समह
ू हरू।
3
4
5

ननःशनल्क COVID-19 पररक्षण बारे जानकारी nyc.gov/covidtestमा उपलब्ध छ

प्रनतबक्न्धत राज्यहरूको सूची सटहत न्यू योकु स्टे ट COVID-19 ट्राभल एड्भाइजरी https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory मा उपलब्ध छ।
पढ्नह
न ोस ् COVID-19 मनि ढातने: बारम्बार सोगधने प्रश्नहरू nyc.gov/healthमा। COVID क्तलक िनह
नु ोस ्।
2

सुझावहरू तथा संसाधनहरू
सुझावहरू:
•

संसाधनहरू:

PPEमा एउटा मुख ढालिे िन्दा बढी समावेश हुि सलछ। उदाहरणको लागि,

ननम्न संस्थाहरूले सनरक्षा योजना टे म्पलेटहरू प्रदान िदु छन ्:

एउटा सफा स्मोकमा चेन्ज गिय र ल्र्ाटे लस पन्जा लगाउि िन्छि ् ििे

नेस्नल िोमेस्स्टक वकणसण अलाइन्स (National Domestic
Workers Alliance, NDWA):
https://membership.domesticworkers.org/coronavir
us/work-safely/return-to-work-safely/

प्रत्र्ेक हदि िपाईं घरमा प्रवेश गदाय र्हद िपाईंको रोजगारदािाले िपाईंलाई
िपाईंको रोजगारदािाले िपाईंलाई नििःशुल्क मुख ढालिेहरू अनिवार्य प्रदाि
गिुप
य छय र नििःशुल्क अनिररलि PPE सामगु्रीहरू प्रदान िननप
ु छु ।
•

तपाईं र तपाईंको रोजिारदाता सािुजननक यातायात िा उछच-ट्राकफक क्षेत्रहरूमा
िपाईंको जोखखम कम गिय िपाईंको निर्भमि र्ात्राबारे छलफल गिय
सलिुहुन्छ।

उदाहरणको लागि, िपाईंको रोजगारदािाले िपाईंको र्ात्राको लाधग िपाईं निजी
कारहरू/ सवारी-बाड्ने सेिाहरू प्रयोि िननह
ु ोस ् भन्ने चाहन सतछन ् र त्यसको
अिस्थामा तपाईंले सिारीको लागि भनततान िदाु यात्रा व्यिस्थाहरू र/वा
प्रनिपूनिय छलफल गिुप
य छय ।6
•

यटद सफाई िननु तपाईंको कामको टहस्सा हो भने:
o

सम्भि हनन्छ भने, िपाईंको रोजगारदािा त्र्हाँ ििएको बेला सबैको
जोखिम कम िनु घर सफा िनह
नु ोस ्।

o

फेडेरल अकनपेशनल सनरक्षा तथा स्िास््य प्रशासनबाट सनरक्षा मािुदशुन

ह्याण्ि इन ह्याण्ि (Hand in Hand):
https://domesticemployers.org/support-during-thecoronavirus-pandemic/
न्यू योकण स्टे ट डिपाटण मेन्ट अफ हे ल्थ (New York State
Department of Health):
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov
/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyP
lanTemplate.pdf
(अंग्रेजी)
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov
/files/atoms/files/NYSBusinessReopeningSafetyPl
anTemplateSpanish.pdf
(स्पेननश)

पालना िनह
नु ोस ्।7

उत्तम अभ्यास #2: सझभावित COVID-19 संक्रमणको लागि तयारी िनह
ुि ोस ्।
आफ्नो रोजिारदातासँि आइसोलेसन िा तिारे न्टीन कसरी सम्हाल्ने बारे ननयसमत रूपमा कनरा िनह
नु ोस ् यटद:
•
•

तपाईं िा कोही तपाईंको रोजिारदाताको घरमा पररक्षणमा COVID-19 पोजेहटि दे खखिु िएको छ वा COVID-19को लक्षर् छ।

तपाईं िा कोही तपाईंको रोजिारदाताको घरमा कोही COVID-19 पोजेहटि िएकोसँग सम्पकयमा आएको छ वा हालसालै COVID-19को बढ्दो दर
िएको कुिै दे श वा राज्र्बाट फकेर आएको छ।

िास्तविक जोखिमको भािी कायु योजना राख्न िा आफ्नो कामदारसँि तपाईंको विदा विकल्पहरू (िलबी र बेिलबी) छलफल गिय निच्श्चि हुिुहोस ्।
महत्वपूर्:ण भेदभाव तथा प्रततसोध अवैध छन ्।

तपाईंको रोजिारदाताले तपाईंको जानत, राच्रट्रर् मल
ू , वा अशलििाको कारर् िपाईंलाई बखायस्ि गिय, िपाईंलाई घर पठाउि, वा िपाईंलाई काममा िआउि
िन्ि सलदै िि ्। कुिै कामदारलाई बखायस्ि गिुय वा कुिै कामदारलाई कामदारको जानि, राच्रट्रर् मूल, वा अशलििाले कोरोिा िाइरसको जुोखिम हनने

सम्भाना हनने संकेत िदु छ भन्ने अनम
न ानको आधारमा काम िनुबाट रोतनन एक िैरकानननी विभेदपूणु अभ्यास हो। III हे िह
ुय ोस ्। न्र्ू र्ोकय स्टे ट र न्र्ू र्ोकय भसटी
मािव अधिकार एजेन्सीहरूलाई सम्पकयको लाधग घरे लु कामदारको लाधग अन्र् संसाििहरूको लाधग भलंक।
यटद तपाईंको रोजिारदाताको घरमा कोही संक्रसमत भएको छ भने तपाईंको रोजिारदाताले:
•
•
•
•

6
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तपाईंलाई विश्िसनीय सम्पकु जानकारी प्रयोि िरे र जानकारी िराउननपछु ;

संक्रसमत व्यक्ततलाई कनत लामो समयसम्म आइसोलेट िा तिारे न्टीन िनप
नु ने आिश्यक छ भन्ने सल्लाह टदनप
न छु ;
तपाईं कामको लागि ररपोटु निनु कनत समयसम्म अपेक्षा िनु सतननहनन्छ भन्ने सल्लाह टदननपछु ; र

तपाईंले कामको लागि ररपोटु निननु हनने समयमा तपाईंलाई कसरी भनततान िररनेछ—उदाहरर्को लाधग, आंभशक िलबले, सल्लाह हदिुपछय ।

nyc.gov/healthमा उपलब्ध COVID-19 पक्ब्लक हे ल्थ इमजेन्सीको समयमा सनरक्षक्षत यात्रा पढ्नह
न ोस ्। COVID क्तलक िनह
नु ोस ्।
OSHA अन्तिुत कामदार अगधकारहरू (अंग्रेजी) र OSHA अन्तिुत कामदार अगधकारहरू (स्पेननश) osha.gov मा उपलब्ध छन ्
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यटद तपाईं संक्रसमत हननह
न न न्छ भने:
•
•

आफ्नो रोजिारदातालाई जानकारी िराउननहोस ्;

पररक्षण िराउन िा हे रचाह पाउन आफ्नो बबरामी विदा प्रयोि िनह
नु ोस ्।
COVID-19 होटल कायणक्रम
यटद तपाईं सलभ-इन न्यानी हनननहनन्छ भने तपाईं ननःशनल्क होटलमा आइसोलेट िनु योग्य हनन सतननहनन्छ यटद तपाईं िा कोहीलाई
तपाईंको रोजिारदाताको घरमा COVID-19को संक्रमण छ िा हननभ
न एको छ भने।
थप जानकारीको लागि:

•
•

nyc.gov/covid19hotel हे नह
नु ोस ्

844-NYC-4NYC (844-692-4692)लाई ववहाि 9 बजे र बेलक
ु ा 9 बजेको बबचमा कल गिह
ुय ोस ् कसैसँग होटल
कार्यक्रमको लाधग कुरा गिय 0 धथच्िह
ु ोस ्, त्र्सपनछ 1 धथच्िह
ु ोस ्।

COVID-19 पररक्षर् तथा स्वास््य सेवा
NYC स्वास््य+अस्पतालहरूले अध्यािमन क्स्थनत िा भनततान िनुसतने क्षमताको पिाुह निरी पररक्षण तथा स्िास््य सेिा प्रदान
िदु छ।

यटद तपाईंको पररक्षण COVID-19 पोजेटटभ दे खिन्छ भने तपाईंले NYC Test + Trace Corpsबाट आइसोलेसन सटहत अको
चरणमा ननदे शनहरू प्राप्त िननु हननेछ। थप जानकारीको लागि:
•
•

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/resources/मा हे नह
नु ोस ् िा
(844) 692-4692मा फोन गिह
ुय ोस ्।

उत्तम अभ्यास #3: यदि तपाईं संक्रममत हुनुभयो भने तलबी वििा र/िा बचाइएको वििा सझबन्धी आफ्नो अगधकार जान्नुहोस ्।
घरे लन कामदारको रूपमा, िपाईं भसटी, स्टे ट, वा फेडेरल कािि
ु हरू अन्िगयि िपाईं िलबी बबरामी ववदा प्रर्ोग गिय र्ोग्र् हुि सलिुहुन्छ:
•
•
•

न्यू योकु ससटी तलबी विदा तथा बबरामी विदा काननन

न्यू योकु स्टे ट आपतकालीन COVID-19 भनततानी बबरामी बबदा

फेडेरल फेसमलीस ् फस्टु कोरोनाभाइरस रे स्पोन्स ऐतट (Federal Families First Coronavirus Response Act, FFCRA) COVID-19 भनततानी
बबरामी बबदा

COVID-19 सम्बन्िी भसटी, स्टे ट, र फेडेरल भनततानी बबरामी बबदा कािुिहरूको संक्षक्षप्ि व्र्ाख्र्ाको लाधग अको परृ ठ हे िह
ुय ोस ्।
थप जानकारीको लागि िा तलबी विदा सम्बन्धी कननै िननासो दाखिला िराउन DCWP को अकफस अफ लेबर पोभलसी & स्ट्र्ान्डसय (Office of Labor
Policy & Standards, OLPS)लाई (212) 436-0380मा कल गिह
ुय ोस ्।

नोट: तपाईं थप विदाको चाहे तलबी िा बेतलबीको लागि आफ्नो रोजिारदातासँि पनन सम्झौता िनु सतननहनन्छ।
उत्तम अभ्यास #4: विषयलाई सझबोधन िनि सुरक्षा योजनाको प्रभािकाररता सदहत स्िास््य तथा सुरक्षा विषय सझबन्धी आफ्नो रोजिारिातासँि ननयममत
तथा खल
ु ा रूपमा कुरा िनह
ुि ोस ्।

COVID-19 महामारीले मानिसहरूको काम गिे िररका पररवियि गरे को छ। सुरक्षा र्ोजिामा िएका िर्ाँ सियहरू सहहि िपाईंको काम गिे अवस्थाहरू
समार्ोजि हुि गइरहे का छि ्। र्सले िपाईंको रोजगारदािासँग निर्भमि िथा इमािदार संचारलाई महत्वपर्
ू य बिाउछ। सबैको सुरक्षा िथा सहज

मिस्थक्ुनत सनननक्श्चत िनु सँिै काम िने प्रनतबद्धता िनह
नु ोस ्, र निर्भमि चेक-इिहरू गिह
ुय ोस ् िाकी िपाईंले कुिै पनि आवश्र्क पररवियि वा आइपिे
समस्र्ाहरू छलफल गिय सलिह
ु ु न्छ। एक कार्य सम्झौिामा डोमेक्स्टक िकुसु बबल अफ राइट्समा उक्ल्लखित अगधकारहरू समािेश िनप
नु दु छ।

यटद तपाईंसँि कामको सम्झौता छै न भने तपाईंको रोजिारदातासँि कनराकानी प्रारम्भ िने एउटा राम्रो तररका एउटा सलखित सम्झौतामा सहकायु िननु हो
जसमा तपाईंको कायु क्जम्मेिारी तथा तपाईंको अगधकारहरू समािेश हनन्छन ्।

हामी ह्याण्ड इन ह्याण्ड िेबसाइट domesticemployers.orgमा एउटा टे म्प्लेट पाउन सतछौं।
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कानन
ु

प्रयोग गनण स्वीकायण कारर्हरू

न्यू योकु ससटी

•

तलिी बिरामी ववदा

भनततान सनरक्षक्षत तथा बबरामी

तपाईं िा पररिारको सदस्यको लागि रोि, चोट, वा

स्वास््र् अवस्थाको निदाि, हे रचाह, वा उपचार वा

विदा काननन8

•

तलिी बिरामी ववदाको रकम
र भुक्तानको दर

सेप्टे म्बर 30, 2020सम्म:

रोकथामका धचककत्सकीर् सेवा

•

इमजेन्सीका कारण तपाईंको बछचाको विद्यालय िा

•

जब एक पक्ब्लक अगधकारीले सािुजननक स्िास््य
बछचाको हे रचाह प्रदायक बन्द िदु छ

तपाईं न्यननतम 1 घण्टाको दरमा िलबी ववदा
पाउिुहुन्छ प्रत्येक 30 घण्टा काम गरे कोमा।

तपाईंले प्रत्येक तयालेन्डर िषुको अगधकतम

40 घण्टासम्म िलबी ववदा प्रर्ोग गिय सलिुहुन्छ
जब िपाईंले जोगाउिुहुन्छ।* िपाईंलाई िपाईंको

ससटी काननन तीन तलबी विदा कानननहरू मध्ये सबै भन्दा
व्यापक छ।

निर्भमि घण्टाको दर िुलिाि गररन्छ िर

वियमाि न्र्ुििम ज्र्ाला िन्दा कम होइि।
*जनिरी 1, 2021सम्म, यटद तपाईंको रोजिारदातासँि
100 िा अगधक कामदारहरू छन ् भने तपाईं प्रत्येक

न्यू योकु स्टे ट आपतकालीन

•

COVID-19 भत
न तानी बबरामी
बबदा9

फेडेरल फेसमलीस ् फस्टु

स्टे ट कानननले पररिारका सदस्यहरूको लागि हे रचाह पाउने
विदा समेट्दै न जो सरकारले आदे श टदएको तिारे न्टीन िा
आइसोलेसन अगधनमा हनन्छन ्।

•
•

(Federal Families First

•
•

भनततानी बबरामी बबदा11

फेसमली लीभ िा अशततता लाभहरूको लागि योग्य
•

अननिायु िा गचककत्सकद्िारा-भसफाररस गररएको

जब दरू सशक्षाको लागि बछचाको विद्यालय बन्द हनने
टदनहरूमा िा COVID-19ले गदाय बच्चा हे रचाह

प्रदार्क उपलब्ि ििएको कारर् सहहि ववद्र्ालर् वा
बच्चा हे रचाह सुवविा बन्द िएकोले बछचाको लागि

(अवप्रल 2, 2020 दे खि

हे रचाह
•

सम्बक्न्धत फेडेरल एजेन्सीहरूद्िारा ननटदु ष्ट कननै
अन्य िास्तिमा समान अिस्था

हनन सतननहनन्छ।
तिारे न्टीनको अिगधको लागि तपाईंसँि रोजिार
सनरक्षा छ।

रकम र दर रोजिारदाताको आकार र/िा आयमा भर
पछु । मागथको जानकारीले कमुचारीहरूको संख्या 10 िा
थोरै भएको मान्दछ।
•

तपाईं दईन हप्तासम्म (80 घण्टा) ववदा प्रर्ोग
िनु सतननहनन्छ। तपाईंलाई प्रनतटदन $511 र

COVID-19को लक्षर्हरूको कारर् गचककत्सकीय

हे रचाह
•

अलि रहन सतछन ्।
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िपाईं आफ्िो रोजगारदािाको िीनि माफयि पेड

गचककत्सकले-सल्लाह हदएको सेल्फ-लवारे न्टीि

लवारे न्टीि अन्िगयि पररवारको सदस्र्को लाधग

रोजिारदाताहरू कभरे जबाट

डडसेम्बर 31, 2020 सम्म)

अननिायु तिारे न्टीन िा आइसोलेसन

तपाईं तिारे न्टीन िा आइसोलेसनको अिगधको

लागि बेतलबी बबरामी विदा प्रयोि िनु सतनह
न न न्छ;

जम्मा $5,110 सम्मको िपाईंको िल
ु िािको

ननदान

Coronavirus Response

नोट: ननक्श्चत साना

•

(अनिवार्य वा साविािी आइसोलेसि आदे श)10

कोरोनाभाइरस रे स्पोन्स ऐतट

Act, FFCRA) COVID-19

सरकारले आदे श टदएको तिारे न्टीन िा आइसोलेसन

तयालेन्डर िषुमा 56 घण्टासम्म तलबी विदा
पाउननहनन्छ।

निर्भमि दर िुलिाि गररन्छ।
•

तपाईं दईन हप्तासम्म (80 घण्टा) ववदा प्रर्ोग

िनु सतननहनन्छ। तपाईंलाई तपाईंको भनततानको

ननयसमत दरको 2/3 प्रनिहदि $200सम्म र जम्मा
$2,000 िुलिाि गररन्छ। बच्चाको लाधग

हे रचाहको अवस्थामा (बुँदा 2, ित्काल दे ब्रे

हे िह
ुय ोस ्), िपाईं 2/3 िुलिाि दरमा 10 हप्िाको
अनिररलि बबदासम्म र्ोग्र् हुिुहुन्छ ।

विदाको रकम फूल-टाइम िा पाटु -टाइम क्स्थनतमा भर
पछु । मागथको जानकारीले फूल-टाइम क्स्थनत मान्दछ।

NYCको तलबी सनरक्षक्षत तथा बबरामी विदा कानन
न को संसोधनहरू सेप्टे म्बर 30, 2020मा कायाुन्ियन भए जसले घरे लन कामदारहरूलाई 40 घण्टासम्मको तलबी बबरामी विदा

(िा केही अिस्थाहरूमा 56 घण्टासम्म) प्राप्त तथा प्रयोि िनु अनम
न नत टदन्छ। थप जानकारीको लागि, nyc.gov/workersहे नह
नु ोस ्
9

न्यू योकु स्टे ट आपतकासलन COVID-19 तलबी बबरामी विदा सम्बन्धी थप जानकारीको लागि ny.gov/COVIDpaidsickleave हे नह
नु ोस ्। तपाईंले अंग्रेजी र स्पेननश सटहत

विविध भाषाहरूमा कामदारहरूको लागि त्य पानाहरू पाउन सतनह
न न न्छ।

तपाईंको रोजिारदाताको लागि COVID-19 तलबी बबरामी विदा कािजानतकरणको लागि (अननिायु आइसोलेसन तिारे न्टीन आदे श), कल (855) 491-2667।

10
11

FFCRA बारे थप जानकारीको लागि, dol.gov/agencies/whd/pandemic हे नह
नु ोस ्। तपाईं कमुचारीहरूको लागि अंग्रेजी र स्पेननशमा त्य पाना पाउन सतनह
न न न्छ।
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II.

रोजगारदाताहरूको लागग चेकसलस्ट र संसाधनहरू

घरमा स्वस्थ तथा सुरक्षक्षत कायणस्थलको लागग चेकसलस्ट
घरे लन कामदारको रोजिारदाताको रूपमा, के तपाईंले:
सञ्चार
1

िल्
न ला र सम्मानजनक संचारको िातािरण बनाउनन भएको छ?

छ

2

सनरक्षा योजनामा कामदारसँि सहकायु िनभ
नु एको छ?

छ

3

काम िने अिस्थाहरू बारे कनरा िनु ननयसमत चेक-इनहरू अननसूगचत िननु भएको छ?

छ

4

COVID-19को कारण पररितुनहरू प्रनतविक्म्बत िनु कामदारसँि कननै सलखित सम्झौता अद्यािगधक िननु भएको छ?

छ

5

दि
न ै काम िने समयको अिगध र पनछ दि
न ै तपाईं र तपाईंको कामदारले प्रसारणको सम्भािना कम िने सािधानीहरू अपनाउने बारे

छ

यटद तपाईं, तपाईंको घरमा कोही, िा कामदार COVID-19बाट संक्रसमत हनननभयो भने के कामदारसँि कननै कायु योजना विकास िनभ
नु एको

छ

यटद कामदारले COVID-19को कारण कायु िने सतुहरू समायोजन िनु अननरोध िछु ; उदाहरणको लागि, मनि ढातने लिाउनेबाट विश्राम

छ

छलफल िनभ
नु एको छ?
6

छ?
7

सलनन िा अन्य घरको कामदारहरू भन्दा फरक समयमा घरमा हनने अचम्मको कायुक्रम बनाउनन, उगचत आिास प्रदान िनु प्रनतबद्ध हननन
भएको छ?

भुक्तानी बिरामी बिदा कानुन
तपाईंले कामदारहरूलाई प्रदान िनु आिश्यक हननसतने बबरामी विदाका प्रकारहरू बारे आफैलाई सशक्षक्षत िनभ
नु एको छ?12
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छ

सुरक्षात्मक उपकरर्
9

मि
न ढातने र अन्य आिश्यक िा अनरन ोध िररएका PPE सटहत कामदारको लागि थप PPE िररद िननु भएको छ?

छ

10

कामदारलाई कननै पनन आिश्यक सनरक्षा उपायहरू बारे स्पष्ट मािुदशुन तथा तासलम टदननभएको छ?

छ

र्ारीररक दरू ी
11

कामदार घरमा हनँदा, जहाँ सम्भि हनन्छ घरका सदस्यहरूलाई भौनतक दरन ीमा रहन ननदे सशत िनभ
नु यो?

छ

12

घरमा आउने आिन्तनकहरूलाई सससमत िने योजना बनाउननभयो?

छ

स्वच्छता, सफाई र ककटार्ुनास
13

घरलाई सकेसम्म स्िस्थ, सनरक्षक्षत र सफा बनाउने योजनाहरू कायाुन्िन िनभ
नु यो?

छ

14

उछच स्थानमा हनने सतहहरू बारम्बार ककटाणननास िनु अनतररतत सफाईको आपूनतुहरू उपलब्ध राख्ननभयो?

छ

संसाधनहरू:
•
•
•
•
•
•

12

नेर्नल िोमेस्स्टक वकणसण एलायन्स: घरे लन कामदार अगधकार र संसाधनहरू बारे थप जानकारीको लागि domesticworkers.org हे नह
नु ोस ्।
ह्याण्ि इन ह्याण्ि: ि डोमेम्स्िक इझ्लोयसि नेििकि रोजिार अभ्यासहरू बारे जानकारीको लागि र घरमा प्रभािकारी र स्िस्थ कामको िातािरण
ननमाुण िनु उपायहरूको लागि domesticemployers.org हे ननह
ु ोस ्।
NYC डिपाटण मेन्ट अफ कन््युमर एण्ि वकणर प्रोटे क्सन (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP): अद्यािगधकहरू
र जानकारीको लागि nyc.gov/workers मा भेट िननह
ु ोस ्।
NYC स्मल बिजनेस ससभणसेज (Small Business Services, SBS): NYCको अथु बबजनेस हो (पि
ु िः खुल्िे जािकारी)को लाधग
nyc.gov/sbs हे ननह
ु ोस ्।
अकुपेर्नल सेफ्टी एण्ि हे ल्थ एिसमतनस्रे सन (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): COVID-19 को लाधग
कार्यस्थल िर्ारी गिे बारे मागयदशयिको लागि osha.gov हे ननह
ु ोस ्।
न्यू योकण स्टे ट डिपाटण मेन्ट अफ लेिर (New York State Department of Labor, NYSDOL): घरे लु कामदारहरूको रोजिारदाताहरूको लागि
त्यहरू लागि र घरे लन कामदारहरूको बबल अफ राइट्स को लागि labor.ny.gov हे ननह
ु ोस ्।

nyc.gov/workersमा उपलब्ध COVID-19 को समयमा कायुस्थल काननन बारे अध्यािगधक पढ्नह
न ोस ्। यसमा स्थानीय, स्टे ट, तथा फेडेरल कानन
न अन्तिुत उपलब्ध तलबी

बबरामी विदाबारे जानकारी समािेश छ।
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III.
•

घरे लु कामदारहरूका लागग अन्य संसाधनहरू
न्यू योकण स्टे ट डिपाटण मेन्ट अफ लेिर (New York State Department of Labor, NYSDOL): ज्याला, िुलिािी वा खराब स्वास््र् र सुरक्षा
साविािीहरू बारे गुिासो दाखखला गियको लाधग वा जािकारीको लाधग labor.ny.gov हे नह
नु ोस ्।

•

न्यू योकण ससटी डिपाटण मेन्ट अफ कन््यम
ु र एण्ि वकणर प्रोटे क्सन (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP):
o

DCWP अकफस अफ लेबर पोभलसी एण्ड स्ट्र्ाण्डसय (Office of Labor Policy & Standards, OLPS) लाई (212) 436-0380 मा कल
िनह
नु ोस ् िा nyc.gov/workers हेनह
नु ोस ्।

o

घरे लन कामदारको रुपमा तपाईंको अगधकारहरूको लागि र ननःशनल्क कानन
न ी सेिाहरूको संस्थाहरूको ररफरलको लागि ओएलपीएस (OLPS)
पेड केर्र एड्िोकेटलाई (646) 330-8886 मा कल गिह
ुय ोस ्।

•

NYC कसमसन अन ह्युमन राइट्स: भेदभाि बारे तपाईंको अगधकारहरू र राज्य काननन अन्तिुत उपयनतत आिासहरूको लागि (212) 306-7450
मा कल िनह
नु ोस ् िा nyc.gov/humanrights हे नह
नु ोस ्।

•

न्यू वोकण स्टे ट डिसभजन अफ ह्युमन राइट्स: भेदभाि बारे तपाईंको अगधकारहरू र राज्य कानन
न अन्तिुत उपयनतत आिासहरूको लागि
(888) 392-3644 मा कल िनह
नु ोस ् िा dhr.ny.gov हे नह
नु ोस ्।

डिपाटण मेन्ट अफ कन््यम
ु र एण्ि वकणर प्रोटे क्सन िारे
डडपाटु मेन्ट अफ कन्ज्यम
न र एण्ड िकुर प्रोटे तसन अफ लेबर पोसलसी एण्ड स्ट्याण्डसु (OLPS) कामदारहरूको लाधग न्र्ू र्ोकय भसटीको केच्न्िर् संसािि हो।
OLPS ले श्रमको मािक र िीनिहरू रक्षा र प्रवियि गछय जसले निस्पक्ष कार्यस्थलहरू निमायर् गदय छ िाकी सबै कामदारहरुूले आफ्नो हकहरू महसनस िनु

सकनन ्, आप्रवासी च्स्थनिको बाबजि
ु । OLPS को पेड केर्र डडभिजि िल
ु िाि हुिे हे रचाह कामदारहरूको हकहरू रक्षा गिय, िल
ु िाि गररिे हे रचाह कामहरूको
गुर्स्िर सुिार गिय, र िुलिाि हे रचाह प्रर्ालीलाई मजबुि गिय समवपयि छ जुि पच्ब्लक आउटररच र शक्ुक्षा माफुत िररन्छ।
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