
COVID-19 CÁC TÌNH HUỐNG VÀ TRỢ 
CẤP ĐƯỢC HƯỞNG

Sở Dịch vụ Việc làm là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 
Các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch được cung cấp theo yêu 
cầu của các quý vị không có hoặc ít có khả năng sử dụng tiếng 
Anh, và dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật.

Các Tình Huống Trong Đại Dịch 
COVID-19

Nghỉ Bệnh Được 
Hưởng Lương

Bảo Hiểm Trợ Cấp Thất 
Nghiệp

Đền Bù Cho Người Lao 
Động

Trong mỗi tình huống, người lao 
động không còn được nhận đủ tiền 
công hoặc lương từ chủ cơ sở thuê 

lao động. 

Luật Hiện Hành

 Luật Hiện Hành (bao 
gồm “Luật Sửa đổi 

2020 Ứng phó Khẩn cấp 
Đại dịch COVID-19” và 
hướng dẫn của Liên 

Bang.

Luật Hiện Hành

Người lao động bị nhiễm vi-rút 
COVID-19 và đang trong quá trình 
điều trị hoặc được chỉ thị tự cách ly.

CÓ CÓ

Có thể, nếu:
1. Bị phơi nhiễm tại nơi 

làm việc trong quá 
trình thực hiện các 
nhiệm vụ thường 
ngày; và

2. Kết quả là việc mất 
thù lao

Người lao động bị phơi nhiễm và 
được cách ly. Hoạt động kinh doanh 
vẫn được vận hành.

CÓ CÓ

Có thể, nếu:
1. Bị phơi nhiễm tại nơi 

làm việc trong quá 
trình thực hiện các 
nhiệm vụ thường 
ngày; và

2. Kết quả là việc mất 
thù lao

Người lao động chăm sóc thành viên 
trong gia đình bị nhiễm hoặc bị phơi 
nhiễm với vi-rút COVID-19.

CÓ

Có thể, nếu:
1. Thành viên trong 

gia đình bị nhiễm 
COVID-19, và

2. Cung cấp giấy tờ y tế 
chứng minh

KHÔNG

Trường học đóng cửa do yêu cầu 
từ cơ quan chức năng bởi đại dịch 
COVID-19 và người lao động không 
có hỗ trợ trông trẻ. 

KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Người lao động có nguy cơ lây nhiễm 
vi-rút cao và được yêu cầu tự cách ly.

Có thể, nếu:
1. Được chỉ định bởi 

cơ sở chăm sóc y 
tế; và

2. Cung cấp giấy tờ 
y tế chứng minh

Có thể, nếu:
1. 1. Được chỉ định bởi 

cơ sở chăm sóc y tế; 
và

2. 2. Cung cấp giấy tờ y 
tế chứng min

KHÔNG

Người lao động không có bất kỳ nguy 
cơ sức khỏe cụ thể liên quan tới vi-rút 
COVID-19, chủ cơ sở thuê lao động 
tuân theo các hướng dẫn an toàn, 
nhưng người lao động tự nghỉ ở nhà 
do lo sợ bị phơi nhiễm.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG
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Chủ cơ sở buộc phải ngừng hoạt 
động kinh doanh do tình huống khẩn 
cấp y tế công cộng hoặc giảm nhu 
cầu. 

KHÔNG CÓ KHÔNG

Chủ cơ sở giảm thời gian hoạt động 
do kinh doanh giảm sút hoặc ít nhu 
cầu.

KHÔNG CÓ KHÔNG

Người lao động hoạt động trong lĩnh 
vực chăm sóc y tế hoặc nhóm ứng 
phó ban đầu trong thời gian bị cách ly.

CÓ CÓ

Có thể, nếu:
1. Bị phơi nhiễm tại nơi 

làm việc trong quá 
trình thực hiện các 
nhiệm vụ thường 
ngày; và

2. Kết quả là việc mất 
thù lao 

Thông tin ở bảng trên được cung cấp bởi Sở Dịch vụ Việc làm DC và không nhất thiết phản ánh các chính sách 
hoặc quan điểm chính thức của các tổ chức, hiệp hội hay sở ngành khác. Để biết thêm thông tin về hoạt động 
ứng phó với đại dịch vi-rút corona (COVID-19) của Chính Quyền Thành Phố DC, xin truy cập coronavirus.dc.gov.

Sở Dịch vụ Việc làm là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 
Các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch được cung cấp theo yêu 
cầu của các quý vị không có hoặc ít có khả năng sử dụng tiếng 
Anh, và dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật.

http://coronavirus.dc.gov

