UZYSKANIE NAKAZU

Obowiązkowej lub zapobiegawczej kwarantanny
na mocy ustawy Stanu Nowy Jork o płatnym
zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19
Ustawa zapewnia gwarantowaną ochronę miejsca pracy i płatny urlop dla pracowników w Nowym Jorku, którzy nie mogą
pracować, gdy podlegają zapobiegawczemu lub obowiązkowemu nakazowi kwarantanny z powodu COVID-19. Świadczenia są
dostępne tylko podczas trwania nakazu kwarantanny lub izolacji.

Co muszą zrobić pracownicy
Jeśli otrzymasz pozytywny wynik testu na COVID-19, niezależnie od statusu szczepienia:
1. Izoluj się przez co najmniej 5 pełnych dni, przy czym dzień 0 oznacza datę rozpoczęcia objawów lub uzyskania
dodatniego wyniku testu na COVID-19
2. Uzyskaj POTWIERDZENIE IZOLACJI
Jeśli byłeś narażony na COVID-19 i NIE posiadasz bieżącego szczepienia przeciwko COVID-19:
1. Pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez co najmniej 5 pełnych dni
2. Uzyskaj POTWIERDZENIE KWARANTANNY
Więcej informacji na temat izolacji i kwarantanny można znaleźć na stronie: coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
POTWIERDZENIE IZOLACJI
Wypełnij to oświadczenie, jeśli Ty lub Twoje małoletnie dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu przeszliście testy na
obecność COVID-19 i byliście izolowani.
Aby uzyskać potwierdzenie izolacji, wejdź na stronę internetową:
coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2022/01/affirmation_of_isolation_011222.pdf
POTWIERDZENIE KWARANTANNY
Wypełnij ten formularz, jeśli Ty lub Twoje małoletnie dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu:
1.

 ostaliście zidentyfikowani jako osoby mające bliski kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu COVID-19 podczas
Z
okresu zakaźnego; ORAZ

2.

 ie posiadacie aktualnego szczepienia przeciwko COVID-19, w tym szczepienia przypominającego, w momencie
N
narażenia na kontakt z osobą z wynikiem pozytywnym na obecność COVID-19 w okresie zakaźnym; ORAZ

3.

Byliście na kwarantannie.

Aby uzyskać potwierdzenie kwarantanny, wejdź na stronę internetową:
coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2022/01/Affirmation_Of_Quarantine_011222.pdf

WERYFIKACJA
Twój operator Płatnego urlopu rodzinnego (Paid Family Leave) może skontaktować się z Tobą, aby zweryfikować wszelkie
informacje podane przez Ciebie w ramach wniosku.

ODRZUCENIE WNIOSKU
Jeśli nie wykonasz kroków opisanych powyżej, Twój operator może odrzucić wniosek o Płatny urlop rodzinny.
Więcej informacji na temat tego aktu prawnego można znaleźć na stronie paidfamilyleave.ny.gov/COVID19.

Co muszą wiedzieć pracodawcy
Jeśli wyślesz pracowników do domu na kwarantannę zapobiegawczą, mają oni prawo do ochrony miejca pracy, zwolnienia
lekarskiego z powodu COVID-19 i/lub świadczeń w ramach Płatnego urlopu rodzinnego i Świadczeń inwalidzkich na czas
trwania kwarantanny, oferowanych przez Twojego ubezpieczyciela, pod warunkiem, że postępują zgodnie z procedurą
opisaną powyżej.
Dodatkowe informacje na temat COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia Stanu Nowy
Jork poświęconej pandemii koronawirusa pod adresem coronavirus.health.ny.gov/home.
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