JAK NALEŻY UZYSKAĆ NAKAZ
obowiązkowej lub profilaktycznej kwarantanny
w myśl nowego przepisu gubernatora
Cuomo dotyczącego płatnego zwolnienia
chorobowego z powodu COVID-19
Prawo zapewnia ochronę miejsc pracy oraz płatne zwolnienie chorobowe pracownikom w Nowym Jorku, niezdolnym do pracy
z powodu profilaktycznej lub obowiązkowej kwarantanny spowodowanej epidemią COVID-19.

CO POWINNI ZROBIĆ PRACOWNICY
Aby uzyskać nakaz profilaktycznej lub obowiązkowej kwarantanny, bądź izolacji spowodowanej epidemią COVID-19
należy skontaktować się z lokalnym Departamentem Zdrowia (Local Health Department, LHD). Dane LHD można
znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health)
health.ny.gov/contact/contact_information. LHD powinny terminowo dostarczać wnioskodawcom pisemnych nakazów.
Jeżeli LHD nie jest w stanie niezwłocznie dostarczyć Panu/Pani nakazu:
1.	Złożyć dokumentację wystawioną przez leczącego Pana/Panią licencjonowanego pracownika służby zdrowia
potwierdzającą, że kwalifikuje się Pan/Pani do objęcia nakazem (opisaną poniżej w „WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH
DOKUMENTACJI”); ORAZ
2.	Skontaktować się z LHD, aby uzyskać nakaz, który należy dostarczyć firmie ubezpieczeniowej niezwłocznie po jego
otrzymaniu. LHD ma obowiązek dostarczenia nakazu w terminie 30 dni.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
Dokumentacja wystawiona przez licencjonowanego pracownika służby zdrowia musi zawierać:
•

W przypadku nakazu obowiązkowej izolacji, potwierdzenie spełnienia jednego lub kilku z poniższych wymogów:
1.	Pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19; LUB
2.	Objawy chorobowe oraz kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID-19 w przypadku niemożliwości poddania się
testowi.

•

W przypadku nakazu obowiązkowej kwarantanny, potwierdzenie spełnienia jednego lub kilku z poniższych wymogów:
1.	Bliski kontakt z osobą z rozpoznanym zakażeniem wirusem COVID-19 lub objętą aktualnie obowiązkowym nakazem
izolacji; LUB
2.	Stwierdzenie u siebie objawów chorobowych lub powrót w ciągu minionych 14 dni z kraju zakwalifikowanego jako
stopień 2, 3 lub 4 zagrożenia COVID-19

•

W przypadku profilaktycznej kwarantanny, potwierdzenie spełnienia jednego lub kilku z poniższych wymogów:
1.	Brak stwierdzonych u siebie objawów chorobowych oraz powrót w ciągu minionych 14 dni z kraju
zakwalifikowanego jako stopień 2, 3 lub 4 zagrożenia COVID-19
2.	Potwierdzony bliski kontakt z osobą, u której rozpoznano zakażenie wirusem COVID-19.

WERYFIKACJA
Ubezpieczyciel pracodawcy wypłacający świadczenia z tytułu płatnego urlopu rodzinnego może skontaktować się z Panem/
Panią w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku.

ODMOWA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
Ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłaty świadczeń z tytułu płatnego urlopu rodzinnego jeżeli powyższe wymogi nie
zostały spełnione. Dodatkowe informacje dotyczące nowego przepisu znaleźć można na stronie ny.gov/COVIDpaidsickleave.

CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACODAWCY
Pracownicy, którym polecono pozostanie w domu w ramach kwarantanny profilaktycznej, mają prawo do ochrony stanowiska
pracy, zwolnienia chorobowego z powodu COVID-19 i/lub płatnego urlopu rodzinnego oraz zasiłku z tytułu niezdolności do
pracy wypłacanego przez ubezpieczyciela w okresie kwarantanny, pod warunkiem przestrzegania procedury określonej
powyżej.
Dodatkowe informacje dotyczące COVID-19 dostępne są na stronie Departamentu Zdrowia Stanu Nowy York poświęconej
koronawirusowi coronavirus.health.ny.gov/home.
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