
ROMANIAN (Limba română) – RO 

Întrebări cu privire la indemnizația victimelor accidentelor de muncă și coronavirus 
(COVID-19) 

1. Voi continua să primesc indemnizația de accident de muncă? 
Da. Dacă nu puteți lucra din cauza unei boli sau leziuni suferite la locul de muncă, 
veți continua să primiți indemnizațiile de accident de muncă planificate.  

2. Cum pot obține informații cu privire la stadiul solicitării mele? 
Puteți primi informații automatizate în, engleză sau spaniolă, sunând la 
1-800_831-5227 

3. Ordinul și avizul vor deveni finale dacă nu am avut acces la corespondență 
când afacerea mea a fost închisă? 
Dacă nu aveți acces la ordin fără nicio vină proprie, trebuie să-i oferiți 
responsabilului cu solicitarea dvs. o explicație cum ar fi că nu ați putut primi 
corespondența poștală. 

4. Primirea unui cec federal de stimulare afectează valoarea indemnizației de accident 
de muncă sau a pensiei mele?  
Nu.  

5. Pot participa telefonic la consultații medicale sau profesionale? 
Da. 

6. Medicul meu curant nu mă poate primi în momentul de față. Ce trebuie să 
fac? 
Întrebați medicul dacă oferă opțiuni de telemedicină sau dacă puteți discuta 
la telefon.  

7. Planul meu de tratament este în așteptare. Cum afectează acest lucru 
solicitarea mea? 
Solicitarea dumneavoastră nu se va închide, dacă aveți nevoie de tratament 
suplimentar. Vă vom lăsa timp să vă încheiați planul de tratament când se reiau 
serviciile medicale.  

8. Aș dori să amân sau să reprogramez o evaluare medicală independentă 
(IME), deoarece sunt îngrijorat de pandemia de coronavirus. Ce trebuie 
să fac? 
Contactați responsabilul cu solicitarea dumneavoastră cu cel puțin 5 zile 
lucrătoare înainte de programare, pentru a găsi o soluție.  

9. Este adecvat să anulez ori să amân o consultație sau procedură medicală 
din cauza îngrijorărilor legate de coronavirus? 
Contactați-vă furnizorul de servicii medicale pentru a afla ce vă recomandă.  
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10. De când s-a închis școala copilului meu, nu am o soluție pentru îngrijirea 
acestuia și trebuie să amân o consultație medicală sau profesională. 
Ce trebuie să fac? 
Faceți tot posibilul pentru a găsi un aranjament pentru îngrijirea copilului. Dacă 
acest lucru nu este posibil, contactați consilierul de reabilitare profesională (VRC) 
sau furnizorul de servicii medicale. 

11. Mă îngrijorează participarea la cursuri sau la programul de recalificare 
din cauza virusului. Ce trebuie să fac? 
Contactați VRC-ul dvs. pentru a examina opțiunile.  

12. Locul meu de muncă temporar și de intensitate redusă nu mai este 
disponibil din cauza virusului. Ce trebuie să fac? 
Contactați responsabilul cu solicitarea dumneavoastră.  

13. Angajatorul meu m-a concediat din cauza pandemiei de coronavirus și am 
o solicitare deschisă. Cum îmi afectează acest lucru ajutoarele sociale? 
Vom continua să aprobăm tratamentul medical adecvat, rezultat din solicitarea 
dumneavoastră. Vă vom lăsa timp să vă încheiați tratamentul înainte de a vă 
închide solicitarea. 

14. Am fost autorizat să lucrez, dar nu am un loc de muncă la care să mă întorc, 
iar piața muncii este foarte limitată din cauza pandemiei de coronavirus. 
Ce trebuie să fac? 
Din păcate, departamentul nu poate plăti indemnizații de accident de muncă 
odată ce sunteți apt de muncă. E posibil să vă calificați pentru ajutor de șomaj 
prin Employment Security Department.  

15. L&I recunoaște COVID-19 ca boală profesională? 
În anumite circumstanțe, când ocupația lucrătorului creează o probabilitate mai 
mare ca acesta să se îmbolnăvească din cauza locului de muncă (exemplele includ 
personalul de intervenţie sau cel medical). De asemenea, trebuie să existe o 
expunere la locul de muncă, dovedită sau probabilă și o relație angajat/angajator. 

16. Când respinge L&I o solicitare? 
Când îmbolnăvirea cu COVID-19 este întâmplătoare la locul de muncă (cum ar fi 
un angajat cu muncă de birou care contractează boala de la un coleg de muncă). 

17. Cum pot depune o solicitare legată de COVID-19? 
Telefonic: 1-877-561-3453 
La cabinetul doctorului dumneavoastră (când completați Raportul de accident). 
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