আদেশ প্রাপ্তি

COVID-19 এর কারণে বেতনসহ অসুস্থজনিত
ছু টির নতু ন আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক বা
সতর্ক তামূলক ক�োয়ারেন্টিইনের জন্য
নিউ ইয়র্কে থাকা কর্মচারীবৃন্দ যারা COVID-19 এর কারণে বাধ্যতামূলক বা সতর্ক তামূলক ক�োয়ারেন্টিইনের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে কাজে যেতে পারছেন না,
তাদের জন্য এই আইন চাকরির নিশ্চিত সুরক্ষা এবং বেতনসহ ছু টি প্রদান করে।

কর্ম চারীদের যা জানা প্রয়�োজন
COVID-19 এর কারণে বাধ্যতামূলক বা সতর্ক তামূলক ক�োয়ারেন্টাইন বা আইস�োলেশনের আদেশ পাওয়ার জন্য, আপনাকে আপনার স্থানীয় হেলথ
ডিপার্টমেন্ট (LHD) এর সাথে য�োগায�োগ করতে হবে। নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের ওয়েবসাইট গিয়ে আপনি আপনার LHD অনুসন্ধান করতে
পারেন এখানে health.ny.gov/contact/contact_information। LHD সমূহ যথাসময়ে লিখিত আদেশ আপনাকে প্রদান করবে।
যদি আপনার LHD তৎক্ষণাৎ আপনাকে আদেশ প্রদান করতে অপারগ হয়:
1.

 পনি আদেশ প্রাপ্তির য�োগ্যতা অর্জন করেছেন তা প্রত্যয়ন করে (নিম্নে “দলিল উপস্থাপনা নির্দে শনা” বণর্না অনুযায়ী), একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত
আ
মেডিক্যাল প্রোভাইডারের কাছ থেকে দলিল উপস্থাপন করুন এবং

2. আ
 দেশটি পেতে আপনার LHD অনুসরণ করুন এবং পাওয়ার সাথে সাথে তা আপনার বীমা ক্যারিয়ারের নিকট জমা দিন। LHD সমূহকে
অনুর�োধকৃ ত আদেশ 30 দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে।

ডকুমেন্টেশন গাইডেন্স (দলিল উপস্থাপনা নির্দে শনা)
আপনার লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত দলিলে অবশ্যই নিচের বিষয়সমূহ অন্তর্ভু ক্ত থাকতে হবে:
• আপনাকে যদি বাধ্যতামূলক আইস�োলেশনে থাকতে হয়, তাহলে আপনি নিচের এক বা একাধিক মানদণ্ড পূরণ করেছেন এমন উল্লেখ করে একটি
প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে:
1.	
COVID-19 পরীক্ষা করে আপনার ফলাফল পজিটিভ এসেছে অথবা
2. 
এই মুহূর্তে আপনার পরীক্ষা করান�ো যাচ্ছে না, তবে আপনার মধ্যে লক্ষণযুক্ত উপসর্গ রয়েছে এবং COVID-19 আক্রান্ত ক�োন�ো ব্যক্তির সংস্পর্শে
এসেছেন।
• আপনাকে যদি বাধ্যতামূলক ক�োয়ারেন্টিনে থাকতে হয়, তাহলে আপনি নিচের এক বা একাধিক মানদণ্ড পূরণ করেছেন এমন উল্লেখ করে একটি
প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে:
1.	
COVID-19 পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে বা বর্তমানে বাধ্যতামূলক ক�োয়ারেন্টিনে রয়েছে এমন ক�োন�ো ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আপনি ছিলেন
অথবা
2. 
আপনার মধ্যে লক্ষণযুক্ত উপসর্গ রয়েছে এবং COVID-19 এর 2, 3 বা 4 পরামর্শকৃ ত মাত্রা সম্পন্ন ক�োন�ো দেশ থেকে গত 14 দিনের মধ্যে
ফিরে এসেছেন।
• আপনাকে যদি সতর্ক তামূলক ক�োয়ারেন্টিনে থাকতে হয়, তাহলে আপনি নিচের এক বা একাধিক মানদণ্ড পূরণ করেছেন এমন উল্লেখ করে একটি
প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে:
1. 
আপনার মধ্যে লক্ষণযুক্ত উপসর্গ নেই এবং COVID-19 এর 2, 3 বা 4 পরামর্শকৃ ত মাত্রা সম্পন্ন ক�োন�ো দেশ থেকে গত 14 দিনের মধ্যে ফিরে
এসেছেন অথবা
2.	
COVID-19 পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে এমন ক�োন�ো ব্যক্তির নিকটতম সংস্পর্শে আপনি ছিলেন এমন নির্ণীত হলে।

যাচাইকরণ
আপনার দাবির অংশ হিসেবে আপনি যে তথ্য প্রদান করেছেন তা যাচাই করতে আপনার বেতনসহ পারিবারিক ছু টির ক্যারিয়ার আপনার সাথে য�োগায�োগ
করতে পারে।

দাবি প্রত্যাখ্যান
যদি আপনি উপর�োক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ না করেন, তাহলে আপনার বেতনসহ পারিবারিক ছু টির দাবি আপনার ক্যারিয়ার প্রত্যাখ্যান করতে পারে।
এই নতু ন আইন সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন ny.gov/COVIDpaidsickleave।

নিয়�োগকারীদের যা জানা প্রয়�োজন
যদি আপনি কর্মচারীকে সতর্ক তামূলক ক�োয়ারেন্টিনে বাসায় প্রেরণ করেন, তাহলে উপর�োক্ত প্রক্রিয়া তাদের অনুসরণ করা সাপেক্ষে, ক�োয়ারেন্টিনে
থাকাকালে তারা চাকরির সুরক্ষা, COVID-19 অসুস্থতাজনিত ছু টি এবং/অথবা আপনার বেতনসহ পারিবারিক ছু টির মাধ্যমে প্রদত্ত বেনিফিট এবং
প্রতিবন্ধীতার সুবিধা বিমা প্রোভাইডার পাওয়ার অধিকার রাখেন।
COVID-19 সম্পর্কে আর�ো অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের কর�োনাভাইরাস সম্পর্কি ত
ওয়েবসাইট ভিজিট করুন coronavirus.health.ny.gov/home।
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