ਸੁਆ ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: HELSA ਅਤੇ PPE ਵਰਤ� ਦੀ
ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�
29 ਅਪ�ੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਅੰ ਤਮ ਵਾਰੀ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ
ਿਪਛੋਕੜ
ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਨ�ਮ�, ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, WAC 296-62-600 ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ

ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ WAC 296-62-601 ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਹ ਨ�ਮ 10 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ�ਵਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ�ਲ
ੈ 2022 ਿਵੱ ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਨ�ਮ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਛੂਤ
ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ COVID-19

ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨ�ਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਵਧਾਨਕਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। Jay Inslee (ਜੇ ਇੰ ਸਲੀ):

•

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਿਕ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਿਕਰਤ ਿਮਆਰ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� “HELSA” ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮ� RCW 49.17.062 ਅਤੇ RCW 49.17.064

ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
•

ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਧਨ (PPE) ਦੀ ਆਪਣੀ

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ; RCW 49.17.485 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਅਪ�ੈਲ 2022 ਿਵੱ ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� (ਿਜਵ� ਿਕ RCW
9A.50.010 ਰਾਹ� ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
•

ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ 50 ਤ� ਵੱ ਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਲਈ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ
ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ L&I ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;

•

ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਵਲ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

•

ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਅਤੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਧਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•

ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਗਆਤ ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ �ਚ-ਜੋਖਮ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਵ� ਨ�ਮ� WAC 296-62-600 ਅਤੇ WAC 296-62-601 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO2209/2209CR103EAdoption.pdf 'ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸ ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਣ ਬਾਰੇ L&I ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਵਲ� COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰ ਾਨ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਣ ਬਾਰੇ L&I ਨੂੰ ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਹ�। ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵ� ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ 50 ਤ� ਵੱ ਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਵਾਲ਼ੇ

ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਵਲ� ਉਹਨ� ਨੂੰ COVID-19 ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; RCW 9A.50.010 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਿਵਖੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵ� ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਐਲਾਨੀ ਗਈ
ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ� ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ�ਜ਼
ੈ ੀਡ�ਟ ਵਲ� ਜ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲ� ਐਲਾਨ� ਗਏ ਜ� ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚਲੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ
ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਣਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗ� ਲੱਗਣੀਆਂ
ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨ�ਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੂਨ� ਇਕੱ ਠ� ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼� ਵੇਲ਼ੇ ਦਸ ਜ� ਵੱ ਧ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ-ਟੈਸਟ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਿਵੱ ਚ COVID-19
ਦੀਆਂ ਲਾਗ� ਕਰਕੇ COVID-19 ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ:

•

ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ (ਜ� ਵੱ ਧ) ਕੇਸ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਨਵ� ਲਾਗ ਤ� ਿਬਨਾ ਲਗਾਤਾਰ 28 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਬੀਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ�

•

ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਆਦ, ਿਜਸ ਸਮ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ COVID-19 ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਘੰ ਟੇਵਾਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲ਼ੇ , ਵਰਕਰ, ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਅਤੇ ਜੇ
(WAC-296-27-02103 ਅਨੁਸਾਰ) ਿਦਨ-ਬ-ਿਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ

'ਤੇ (https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-27-02103) 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮਦਦ ਸੇਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਿਜ਼ੰ ਗ

ਸੇਵਾ ਜ� ਸਟਾਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਹ� ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਣ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਿਕ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਈਟ ਿਵੱ ਚ ਦਸ ਜ� ਵੱ ਧ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤ�

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ 1-800-4BE-SAFE (ਜ� 1-800-423-7233) 'ਤੇ L&I ਦੀ ਆੱਿਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ
ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DOSH) ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸੱ ਟ-ਫੇਟ ਲੱਗਣ,
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅੰ ਗ-ਭੰ ਗ ਹੋਣ ਜ� ਅੱ ਖ ਖੁੰ ਝਣ” ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2

DOSH ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨ� ਜ� ਿਨਜੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਣ ਦੌਰ ਾਨ, ਕੀ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਰਨੀ ਪ�ਦ ੀ ਹੈ?
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ� ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਣ, ਇੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਨਵ� ਕੇਸ ਤ� ਿਬਨਾ 28 ਿਦਨ ਬੀਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵ� ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ; ਜੇ ਇੰ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਵ� ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ (ਸਾਰੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ)
ਸਾਰੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ੂਦ ਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰ ਾਨ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ

ਹ�। COVID-19 ਦੇ ਕੇਸ� ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਐਲਾਨ� ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। WAC 296-62-600 ਰਾਹ� ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ
ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ�ਜ਼
ੈ ੀਡ�ਟ ਵਲ� ਜ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲ� ਐਲਾਨ� ਗਏ ਜ� ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ
ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ, COVID-19 ਲਈ ਿਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, COVID-19 ਲਈ ਉਸਦਾ ਰੋਗਿਨਦਾਨ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ
ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੇਠ ਆ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ� ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ ਨ ਦੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰ ੇ ਹੇਠ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹ�, WAC 296-62-600 ਦੀ ਅਪ�ੈਲ 2022 ਦੀ ਿਰਲੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ RCW 9A.50.010 ਵਲ� ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ�
ਲਈ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਲਈ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ ਨ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ� ਵ�ਗ ਹੀ ਹਨ?
ਨਹ�। ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਮੁਲਾਜ਼ਮ�) ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ� ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ RCW 9A.50.010 ਵਲ� ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ�ਰ
ੇ ਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
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•

ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ

ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਫਰ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਥ� ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ (1) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਗਆਤ ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ �ਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਿਸਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ �ਚ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕੋਲ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ 50 ਜ� ਘੱ ਟ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਹਨ?

ਿਜਵ� ਿਕ �ਪਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ 50 ਜ� ਘੱ ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ�
ਫੈਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ L&I ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਸਨੂੰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ (ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ)
ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰੀ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਪ�ੇਰ ਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ:
•

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਪ�ੋਟੋਕਾੱਲ ਰਾਹ� ਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ�

•

ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲ� (ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ) ਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ�

•

ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਜ� ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲ� ਿਕ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਉਸੀ ਿਦਨ (ਿਦਨ�),

ਉਸੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਲਾਗ ਜ� ਛੂਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਲਈ, ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਲਾਗ ਜ�
ਛੂਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਜੇ ਰੋਗ-ਸੂਚਕ ਹੈ, ਤ� ਹਰਾਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�; ਜ�

•

ਜੇ ਰੋਗ-ਸੂਚਕ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਅਤੇ

•

ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹਨ ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਤ� ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
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ਕੀ ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣ ਾ ਪ�ਦ ਾ ਹੈ?
ਹ�, ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ:
•

ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ- ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ�ਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ।

•

ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਲੀਿਜ਼ੰ ਗ ਸੇਵਾ ਜ� ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ।

ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਵਲ� ਇਹ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ ਨ ਿਕਵ� ਦੇਣ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵ�ਗ ਹੀ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਜੀ ਸੇਵਾ,

ਈਮੇਲ ਜ� ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ�ਹੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ – ਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲ� ਢੁਕਵ� ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਅੰ ਗ�ਜ਼
ੇ ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਵਲ� ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ� 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ� ਿਵਚਲੇ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨ� ਿਟਸ� ਿਵੱ ਚ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਦੇ ਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਹਨ?

ਨੰ ਬਰ ਇਸ ਨ�ਮ ਤਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਨ�ਿਟਸ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨ� ਜ� ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਨ�ਿਟਸ� ਿਵੱ ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਇਲਾਕੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ�, ਯੂਨ ੀਅਨ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ -ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ (ਸੰ ਪਰਕ�) ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ�, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ।

�ਚ-ਜੋਖ ਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ (ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ�) ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ ਕੀ ਹੈ?
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ�, ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਧਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿਲਿਨਕ,
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਸਹਤ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰ ਸਥਾ, ਿਨਦਾਨਕਾਰੀ ਜ� ਇਲਾਜ ਸ�ਟਰ,

ਿਨਉਰੋਸਾਇਕੀਐਿਟ�ਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਰੈਸਟ ਹੋਮ ਜ� RCW 9A.50.010 ਤ� ਨਰਿਸੰ ਗ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ
ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�।
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ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ� ਵਲ� ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਿਗਆਤ ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ �ਚ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ� 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਿਗਆਤ
ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ �ਚ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ �ਚ-ਜੋਖ ਮ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀ ਹੈ?
�ਚ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਢੁਕਵ�-ਟੈਸਟਸ਼ੁਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਲੋ ੜ�ਦੇ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣਾ:

•
•

•

ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਵ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱ ਚੇ ਕੁੱ ਲ 15 ਿਮੰ ਟ ਜ� ਇਸ ਤ� ਛੁੱ ਟ 24-ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਲਈ ਛੇ ਫ਼ੁੱ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ।

ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਉਸੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ, ਜੋ ਿਕ ਏਅਰੋਸਲ
ੋ -ਪ�ੇਿਰਤ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID19InfectionControlFor
AerosolGeneratingProcedures.pdf'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰੋਸਲ
ੋ -ਪ�ਿੇ ਰਤ ਅਮਲ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਸਮ� ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ, ਿਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਏਅਰੋਸਲ
ੋ -ਪ�ੇਿਰਤ ਅਮਲ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ� ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੀ ਹੈ?
COVID-19 ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ, ਦੂਜੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ/ਲੱਛਣ ਹੋਣ (ਜ� ਰੋਗ-ਸੂਚਕ ਲੋ ਕ� ਲਈ, ਟੈਸਟ ਲਈ

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�) ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਇਆ
ਸੀ, ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਮ� ਬਿਚਆ ਸੀ ਅਤੇ/ਜ� ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਈਟ ਤ� ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸੀ, ਤੱ ਕ ਜ� ਿਰਵਾਇਤੀ ਸਟਾਿਫ਼ੰ ਗ ਪ�ਟ
ੋ ੋਕਾੱਲ
ਦਾ ਸਮ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਬਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ�ਟਰ (CDC) ਦੀ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ, ਤੱ ਕ,

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staffshortages.html ਵੇਖੋ

ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਲੀਅਰ�ਸ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ 99.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱ ਕ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ CDC ਸੇਧ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ�
ਏਅਰੋਸੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ।

(https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1 ਵੇਖ)ੋ । ਇਹ
ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਨਹ� ਲੱਗਦਾ। DOH ਕਿਲਿਨਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� (ਫ਼ੀ ਘੰ ਟੇ ਛੇ ਵਾਰੀ
ਹਵਾ ਬਦਲਣੀ) ਹੇਠ ਕਿਲਿਨਕਲ ਥਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵਚਲੀ ਲਾਗ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਰੇ
(AIIR) ਲਈ 15 ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਸਮ� ਬਹੁਤ ਹੈ।

6

ਕੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲ ਤ ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ ਨ� ਿਟਸ� ਿਵੱ ਚ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਮਰੱ ਥ (ਅਪੰ ਗ) ਅਮਰੀਕੀਆਂ (ADA) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੀ COVID-19 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ (United States Equal

Employment Opportunity Commission) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-

know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws ਤ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ।ੋ
COVID-19 ਦਾ ਖ਼ੁਲ ਾਸਾ

ਕੀ WAC 296-62-600 ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਰੋਗ -ਿਨਦਾਨ ਦਾ

ਖ਼ੁ ਲ ਾਸਾ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

RCW 49.17.062 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨ�ਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ�ਾ ਨਹ�
ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨ�ਮ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਦੋਹ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ WAC 296-62-600 ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਦੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਰੋਗ -ਿਨਦਾਨ ਦਾ

ਖ਼ੁ ਲ ਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਘੜਦਾ ਹੈ?

RCW 49.17.062 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨ�ਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਲਈ
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨਹ� ਘੜਦਾ। ਇਹ ਨ�ਮ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਦੋਹ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ� ਦਾ COVID-19 ਦਾ ਰੋਗ -ਿਨਦਾਨ ਹੋਇ ਆ ਹੈ ਜ� ਉਹਨ�

ਦਾ ਟੈਸ ਟ ਹੋਇ ਆ ਹੈ?

DOSH ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ COVID-19 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ, ਿਜਵ� ਿਕ

COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣ। ਇਹ ਨ�ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਤਾਪ�ਾਪਤ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤ� COVID-19 ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ�ਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰ ਧੀ
ਹੋਰ ਸੁਆਲ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ: https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-

know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ ਸਮ�-ਿਸਰ ਅਤੇ WAC 296-62-600 ਵਲ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ ਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ�

ਕਰ ਰਹੇ, ਤ� ਮ� ਿਕਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ�?

ਤੁਸ� 1-800-4BE-SAFE (ਜ� 1-800-423-7233) 'ਤੇ DOSH ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ�

ਤੁਸ� https://www.lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/safety-complaints 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ DOSH
ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7

ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਅਕ ਸਾਧਨ (PPE) ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ PPE ਵਰਤ� ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰ ਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ� ਠ�ਕੇਦਾਰ ਵਲ� ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਜ� ਹੋਰ PPE ਦੀ

ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਮ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਨਅੱ ਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕਾਨੂੰਨ (WISHA, ਚੈਪਟਰ 49.17

RCW) ਜ� ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੀ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਲ� ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਉਸ ਸਮ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ� ਠ�ਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਵਧਾਉਣ

ਲਈ PPE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ N95 ਵਰਗਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਅਕ ਮਾਸਕ
(ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ) ਲਾਉਣਾ।

ਜੇ ਕੋਈ PPE ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮ ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ� ਠ�ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ PPE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ� ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ:
•

ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਿਸਹਤ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ� ਹੋਏਗੀ ਜ�

•

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਨਹ� ਪਏਗਾ ਜ�

•

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨ�ਮ� ਕਰਕੇ PPE ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਨਹ� ਹੋਏਗਾ।

ਕੀ ਨੌ ਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ PPE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਹ�, ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਲੋ ੜ�ਦੇ PPE ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ WAC 296-62-601 ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਮੁਲ ਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ PPE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ

ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤ� ਮ� ਿਕਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

ਤੁਸ� 1-800-4BE-SAFE (ਜ� 1-800-423-7233) 'ਤੇ DOSH ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ�

ਤੁਸ� https://www.lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/safety-complaints 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ DOSH
ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1-800-547-8367 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਸਨਅੱ ਤ� ਬਾਰੇ

ਿਵਭਾਗ (L&I) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥ (ਅਪਾਹਜ) ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-800-547-8367 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। TDD
ਯੂਜ਼ਰਸ, 711 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। L&I ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਹੈ।
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