
LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການລາປ່ວຍ ແລະ ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ (ໂຄວິດ 19) 

1. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍ ເພ່ືອທົດແທນມ້ືຂາດວຽກ ຖ້າພະນັກງາ 
ນລັດປິດສະຖານທ່ີທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເນ່ືອງຈາກໂຄວິດ 19 ໄດ້ບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງ 
ຖ້ານາຍຈ້າງຍັງຄົງດໍາເນີນການ ແຕ່ມີຂ້ໍຈໍາກັດໃນການດໍາເນີນການ 
ເນ່ືອງຈາກຄໍາສ່ັງຂອງທ່ານຜູ້ວ່າການລັດ?  
ຖ້າຍັງຖືກວ່່າຈ້າງ, ກໍາມະກອນສາມາດໃຊ້ມ້ືພັກປ່ວຍໄດ້. ຖ້ານາຍຈ້າງຫາກໄລ່ພະນັກງານອອກ, 
ລູກຈ້າງສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານໄດ້.  

2. ພະນັກງານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າເຂົາເຈ້ົາຍັງຖືກວ່າຈ້າງຢູ່?  
ນາຍຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງກັບລູກຈ້າງ ວ່າເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງໄລ່ລູກຈ້າງອອກ. ລູກຈ້າງສາມາດຍືນຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ການຫວ່າງງານ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາຖືກໄລ່ອອກ ຫລື ຖ້າຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກເຂົາເຈ້ົາຫລຸດລົງ.  

3. ຖ້າໂຮງຮຽນ ຫລື ສະຖານທ່ີດູແລລູກຂອງພະນັັກງານຫາກປິດຕົວລົງ ເນ່ືອງຈາກ 
ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍທ່ີຍັງເຫລືອ 
ເພ່ືອດູແລລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍ?  
ໄດ້.  

4. ຖ້າສະຖານທ່ີທຸລະກິດຂອງລູກຈ້າງ ຫລື ໂຮງຮຽນ ຫລື ສະຖານທ່ີດູແລຂອງລູກຫາກປິດ, 
ນາຍຈ້າງສາມາດປະຕິເສດການຂໍລາພັກເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານເ 
ຮັດວຽກຢູ່ທ່ີບ້ານແທນໄດ້ບ່ໍ?  
ບ່ໍ.  

5. ຖ້ານາຍຈ້າງເລືອກທ່ີຈະປິດສະຖານທ່ີທຸລະກິດຊ່ົວຄາວ ເພ່ືືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກາ 
ນແພ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊ້ືອໂຄວິດ 19, ລູກຈ້າງສາມາດໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍ ເພ່ືອທົດແທ 
ນການຂາດວຽກນ້ັນໄດ້ບ່ໍ?  
ນາຍຈ້າງບ່ໍຈໍາເປັນຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ລູກຈ້າງໃຊ້ມ້ືລາພັກເຈັບປ່ວຍ ຖ້າທຸລະກິດຕັດສິນໃຈປິດຕົວຊ່ົ 
ວຄາວ ເນ່ືອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ພະນັກງານອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ມ້ືພັ 
ກລາປ່ວຍໃນສະຖານະການນ້ີ.  

6. ນາຍຈ້າງສາມາດຕ້ອງການໃຫ້ລູກຈ້າງ ລາພັກຈາກວຽກ ເນ່ືອງຈາກການແພ່ລະບາ 
ດຂອງເຊ້ືອໂຄວິດ 19 ໄດ້ບ່ໍ?  
ນາຍຈ້າງອາດຈະຕ້ອງໃຫ້ ລູກຈ້າງລາພັກຈາກວຽກ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ນາຍຈ້າງ ບ່ໍສາມາດຕ້ອງ 
ການໃຫ້ ລູກຈ້າງໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍ ແທນການຂາດວຽກດ່ັງກ່າວນ້ີ.  

7. ພະນັກງານຜູ້ທ່ີຕ້ອງໄດ້ລາພັກຈາກວຽກ ເນ່ືອງຈາກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສ່ຽງພະຍາດໂຄວິດ 
19 ສາມາດໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍ ໃນຂະນະຂາດວຽກໄດ້ບ່ໍ?  
 ພະນັກງານອາດຈະໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ນາຍຈ້າງບ່ໍສາມາດບັງຄັບ ຫລື ຕ້ອງການໃ 
ຫ້ ລູກຈ້າງໃຊ້ມ້ືພັກລາປ່ວຍ ແທນການຂາດວຽກດ່ັງກ່າວນ້ີ. 

8. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ມ້ືພັກເຈັບປ່ວຍ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍ ຫລື ມີບັນຫາອາການ 
ທ່ີອາດຈະມີພະຍາດໂຄວິດ 19 ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ບ່ໍ?  
ພະນັກງານ ສາມາດໃຊ້ມ້ືລາພັກເຈັບປ່ວຍ ສໍາລັບການເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍ, ການບາດເຈັບ ຫລື 
ເງ່ືອນໄຂສຸຂະພາບອ່ືນໆ. ເຂົາເຈ້ົາຍັງສາມາດໃຊ້ມ້ືລາພັກເຈັບປ່ວຍ ເພ່ືອດູແລສະມາຊິກຄອບຄົວ 
ຜູ້ທ່ີມີການເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍ, ການບາດເຈັບ ຫລື ເງ່ືອນໄຂສຸຂະພາບອ່ືນໆ. 



LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

9. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ມ້ືລາພັກເຈັບປ່ວຍທ່ີຍັງເຫລືອ ຖ້າທ່ານໝໍແນະນໍາແບບນ້ັນ 
ເນ່ືອງຈາກການຕິດ ຫລື ອາການພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ບ່ໍ?  
ໄດ້. 

10. ພະນັກງານ ສາມາດໃຊ້ມ້ືລາພັກເຈັບປ່ວຍທ່ີຍັງເຫລືອ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຊອກກວດວິນິ 
ດໄສທາງການແພດ, ການດູແລ, ການປ່ິນປົວ ຫລື ການດູແລທາງການແພດ ເພ່ືອປ້ 
ອງກັນການເຈັບປ່ວຍ ຫລື ອາການທ່ີອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ບ່ໍ?  
ໄດ້. 

11. ຖ້ານາຍຈ້າງອະນຸຍາດໃຫ້ລາພັກເຈັບປ່ວຍ ຄືເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນລາພັກຜ່ອນ 
(PTO), ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ການລາພັກຜ່ອນ PTO ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ 
19 ໄດ້ບ່ໍ?  
ໄດ້. 

12. ນາຍຈ້າງສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລາພັກເຈັບປ່ວຍເພ່ີມ ຫລື ຊົດເຊີຍຄ່າຈ້າງທ່ີເສຍໄປ 
ທ່ີອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ແນວໃດ?  

• ນາຍຈ້າງອາດຈະໃຫ້ມ້ືພັກເຈັບປ່ວຍຫລາຍກວ່າ ທ່ີກໍານົດໂດຍກົດໝາຍການລາພັກເ 
ຈັບປ່ວຍ.  

• ນາຍຈ້າງອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຈ້າງ ໃຊ້ມ້ືລາພັກເຈັບປ່ວຍ ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພ່ີມ ນອກເໜື 
ອຈາກຈຸດປະສົງທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂ້ັນຕ່ໍາ.  

• ນາຍຈ້າງອາດຈະເລືອກຍົກເວ້ັນຂ້ໍກໍານົດການຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຊ່ົວຄາວ ສໍາລັບພະນັ 
ກງານ ທ່ີໃຊ້ມ້ືພັກເຈັບປ່ວຍ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ 19.  

• ນາຍຈ້າງອາດຈະສ້າງ ຫລື ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃໝ່ ເພ່ືອຈັດສັນມ້ືພັກລາປ່ອຍ.  
• ນາຍຈ້າງອາດຈະຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ເມ່ືອຂ້ໍກໍານົດຈ່າຍເງິນ ປະຕິບັດຕາມກົດ 

ລະບຽບການຫັກເງິນ.  
• ນາຍຈ້າງອາດຈະສ້າງນະໂຍບາຍຮ່ວມ. ເຂົາເຈ້ົາຍັງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຈ້າງ ສັບປ່ຽນກ 

ານລາພັກ ກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ເພ່ືອຮັກສາສົມດຸນໃນວຽກ.  
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