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Akda Ng: Korporasyon ng Serbisyong Legal ng Alaska  

Nilalaman 

●  Mga tanong tungkol sa mga karapatan ng manggagawa at COVID-19. 

● TulongBatasAlaska iba pang mapagkukunan ng tulong sa COVID-19  

Mga tanong tungkol sa mga karapatan ng manggagawa at 
COVID-19. 
Nilalaman 

● Maaari bang sabihin sa akin ng aking tagapag-empleyo na manatili sa 

bahay mula sa trabaho? 

● Kung sasabihin ng aking tagapag-empleyo na hindi ako makakapasok sa 

trabaho, ngunit hindi ako makapagtrabaho mula sa bahay, mababayaran 

ba ako? 

●  Kailangan ko bang gumamit ng bayad na oras o bakasyon kapag 

nagkasakit kung pinauwi ako ng aking tagapag-empleyo dahil sa COVID-

19? 

● Paano kung wala akong bayad na bakasyon o bayad sa bakasyon pag 

nagkasakit? 

● Isa akong kontratista at ang negosyong pinagtatrabahuhan ko ay huminto 

sa operasyon. Ano ang aking mga karapatan? 

●  Maaari ba akong kumuha ng Bakasyon na Medikal dahil sa Pamilya dahil 

sa COVID-19? 

●  Maaari bang kumuha ng FMLA at kawalan ng trabaho ang isang 

manggagawa? 

●  Kailangan ko bang gumawa ng tala ng doktor upang makabalik sa 

trabaho? 
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●  Maaari ba akong tumanggi na magtrabaho dahil sa takot na mahawaan 

ng COVID-19? 

●  Maaari ba akong mag-sampa para sa kawalan ng trabaho kung wala 

akong trabaho dahil sa COVID-19? 

  

 

  

Maaari bang sabihin sa akin ng aking tagapag-empleyo na manatili sa bahay mula 
sa trabaho? 

Oo, maaaring hilingin sa iyo ng iyong tagapag-empleyo na manatili sa bahay dahil sa 

COVID-19. Maaaring hilingin sa iyo na manatili sa bahay kung: 

● Ang iyong trabaho ay nagpapahintulot sa iyo na mag-telework 

● Mayroon kang mga sintomas na katulad ng mga sintomas ng COVID-19 

● Nagkaroon ka ng exposure sa isang taong nagpakita ng mga sintomas ng 

COVID-19 

● Naglakbay ka kamakailan sa isang lugar na may malawak na matagal na 

paghahatid (tingnan ang CDC para sa kasalukuyang listahan) 

● Ang iyong lugar ng trabaho ay tumutukoy na may panganib sa kalusugan 

ng publiko sa pagpapatuloy ng mga normal na operasyon. 

Para sa partikular na impormasyon tungkol sa iyong lugar ng trabaho, makipag-

ugnayan sa iyong tagapag-empleyo o human resource office. Ang mga propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan ay maaaring mahawakan sa iba't ibang pamantayan at 

alituntunin. 

  

Kung sasabihin ng aking tagapag-empleyo na hindi ako makakapasok sa trabaho, 
ngunit hindi ako makapagtrabaho mula sa bahay, mababayaran ba ako? 
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Sa ilalim ng Batas sa Patas na Pamantayan sa Paggawa, ang iyong tagapag-empleyo 

ay kinakailangan lamang na bayaran ka para sa mga oras na iyong nagtrabaho sa 

isang linggo. Gayunpaman, maaari kang maging karapat-dapat para sa may bayad na 

bakasyon o bakasyon kapag nagkasakit, makipag-ugnayan sa iyong tagapag-empleyo 

upang talakayin ang mga benepisyong makukuha mo. Kung walang mga benepisyong 

makukuha sa pamamagitan ng iyong trabaho, at hindi ka binabayaran, maaari kang 

maging karapat-dapat para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. Para sa 

karagdagang impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, o para 

mag-apply, tingnan ang website ng Kagawaran ng Paggawa ng Alaska, tumawag sa 

pinakamalapit na sentro ng paghabol, o subukan ang (888) 252-2557. Ang isang online 

na aplikasyon ay magagamit.  

Kailangan ko bang gumamit ng bayad na oras o bakasyon kapag nagkasakit kung 
pinauwi ako ng aking tagapag-empleyo dahil sa COVID-19? 

Kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa COVID-19 at hindi makapagtrabaho nang 

malayuan, maaaring hilingin sa iyong gamitin ang iyong bayad na oras ng bakasyon o 

bakasyon kapag nagkasakit para sa pagliban. Dapat mong suriin ang iyong hanbuk ng 

empleyado para sa partikular na oras ng pahinga at mga patakaran sa sakit. Sa ilalim 

ng Batas na Tugon ang Coronavirus Una ang mga Pamilya (FFCRA) ang ilang 

tagapag-empleyo ay kinakailangang magbigay ng dalawang linggong bayad na 

bakasyon para sa mga empleyadong may sakit sa covid-19 o nag-aalaga sa isang 

taong napilitang mag-quarantine. Ang mandatoryong bakasyon na ito ay nag-expire 

noong Disyembre 31, 2020. Ang mga kumpanyang nagpatuloy sa kategoryang ito ng 

bakasyon noong 2021 ay kwalipikado para sa tax credit hanggang Setyembre 30, 2021. 

  

Paano kung wala akong bayad na bakasyon o bayad sa bakasyon pag 
nagkasakit? 

Kung ikaw ay isang oras-oras na empleyado, hindi kinakailangang bayaran ka ng iyong 

tagapag-empleyo para sa oras na hindi ka nagtatrabaho. Kung ikaw ay isang 
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suweldong empleyado, kumonsulta sa iyong kontrata o hanbuk ng empleyado. 

Gayunpaman, maaaring gusto mong tanungin ang iyong tagapag-empleyo tungkol sa 

mga akomodasyon tulad ng malayong trabaho, o telework habang naka-quarantine ka. 

Kung hindi iyon isang opsyon, maaari kang maging kwalipikado sa ilalim ng FMLA para 

sa hindi bayad na bakasyon na magbibigay-daan sa iyong patuloy na makatanggap ng 

mga benepisyong pangkalusugan mula sa iyong tagapag-empleyo. Maaari ka ring mag-

aplay para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. Para sa karagdagang 

impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, o mag-aplay, tingnan 

ang website ng Kagawaran ng Paggawa ng Alaska, tumawag sa pinakamalapit na 

sentro ng paghabol, o subukan ang (888) 252-2557. Ang isang online na aplikasyon ay 

magagamit. 

  

Isa akong kontratista at ang negosyong pinagtatrabahuhan ko ay huminto sa 
operasyon. Ano ang aking mga karapatan? 

Ang iyong mga opsyon ay limitado sa mga tuntunin ng iyong kontrata. Dapat mong 

suriin ang kontratang iyon upang makita kung mayroong impormasyon na sumasaklaw 

sa mga pangyayari kapag ang tagapag-empleyo ay huminto sa negosyo. Kung ikaw ay 

isang independiyenteng kontratista, may-ari ng negosyo, o manggagawa sa gig at 

nawalan ka ng malaking halaga ng iyong trabaho dahil sa Covid-19, maaari kang 

maging karapat-dapat para sa mga benepisyo sa buong linggo na magtatapos sa Set. 

4, 2021. Maaari mo ring magawa upang i-backdate ang isang aplikasyon para sa mga 

benepisyo sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pag-expire. Para sa karagdagang 

impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, o para mag-apply, 

tingnan ang website ng Kagawaran ng Paggawa ng Alaska, tumawag sa pinakamalapit 

na sentro ng paghabol, o subukan ang (888) 252-2557. Ang isang online na aplikasyon 

ay magagamit. 
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Maaari ba akong kumuha ng Bakasyon na Medikal dahil sa Pamilya dahil sa 
COVID-19? 

  

Bago ang Disyembre 31, 2020, ang ilang tagapag-empleyo ay kinakailangang 

magbigay ng bayad na bakasyon para sa mga empleyadong apektado ng Covid-19. 

Bagama't hindi na sapilitan ang programang ito, ang iyong tagapag-empleyo ay 

maaaring boluntaryong magpasya na bigyan ka ng ganoong bakasyon. Kung gagawin 

nila, kwalipikado sila para sa isang kredito ng buwis hanggang Setyembre 30, 2021. 

Bagama't hindi nagbibigay ang FMLA ng bayad na bakasyon, nalalapat ito sa mga 

empleyadong naapektuhan ng COVID-19. Ang mga sakop na tagapag-empleyo ay 

dapat magbigay ng mga empleyadong protektado ng trabaho, walang bayad na 

bakasyon para sa mga partikular na kadahilanang pampamilya at medikal. Ang mga 

empleyado sa bakasyon ng FMLA ay may karapatan sa pagpapatuloy ng saklaw ng 

segurong pangkalusugan ng grupo sa ilalim ng parehong mga tuntunin tulad ng dati 

bago sila kumuha ng bakasyon sa FMLA. 

  

Maaari bang kumuha ng FMLA at kawalan ng trabaho ang isang manggagawa? 

Hindi, hindi sa parehong oras. Ang mga empleyado na nasa boluntaryong bakasyon ng 

pagliban, kabilang ang FMLA, ay hindi karapat-dapat para sa mga benepisyo sa 

kawalan ng trabaho. 

  

Kailangan ko bang gumawa ng tala ng doktor upang makabalik sa trabaho? 

Ang tagapag-empleyo ay hindi nangangailangan ng tala ng doktor upang hayaan kang 

bumalik sa trabaho, ngunit maaaring humiling na magbigay ka ng negatibong pagsusuri 

sa covid.  



 

Kung nagpakita ka ng mga sintomas ng COVID-19, kailangan mong maghintay ng hindi 

bababa sa 72 oras pagkatapos humupa ang mga sintomas bago bumalik sa trabaho o 

mga pampublikong lugar. Kung naniniwala ang isang tagapag-empleyo na hindi mo 

magagawa ang iyong mga tungkulin nang hindi nakakahawa ng iba, maaaring tumanggi 

ang iyong tagapag-empleyo na payagan kang bumalik. 

Kung ikaw ay nasa bakasyon ng FMLA, kakailanganin mong sundin ang mga 

alituntuning iyon para sa pagbabalik sa trabaho. 

  

Maaari ba akong tumanggi na magtrabaho dahil sa takot na mahawaan ng COVID-
19? 

Siguro. Kung naniniwala kang mas hindi ligtas ang iyong lugar ng trabaho kaysa sa 

mga katulad na negosyo, o ang iyong lugar ng trabaho ay tumatangging sundin ang 

mga utos ng kalusugan, maaari kang maprotektahan mula sa paghihiganti at maging 

karapat-dapat para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. Gayunpaman, hindi ito 

mailalapat sa bawat lugar ng trabaho. Para sa higit pang impormasyon sa kaligtasan sa 

lugar ng trabaho, at kung paano mag-ulat ng mga hindi ligtas na lugar ng trabaho, 

bisitahin ang pahina ng impormasyon sa COVID-19 ng OSHA. 

Kung tumanggi kang bumalik sa trabaho dahil sa takot sa COVID-19, maaaring hindi ka 

kwalipikado para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho sa unang anim na linggo at 

maaaring hindi ka karapat-dapat para sa mga pinalawig na benepisyo. Mahalagang 

makipag-ugnayan ka sa iyong tagapag-empleyo at humingi ng mga pagbabago na 

gagawing mas ligtas ang mga kondisyon sa pagtatrabaho bago ka umalis sa iyong 

trabaho. Mahalagang idokumento ang mga pagtatangka na ito. Kung kailangan mong 

huminto para sa mga kadahilanang pangkalusugan, o sa kalusugan ng isang kalapit na 

miyembro ng pamilya na iyong pinangangalagaan, tiyaking mayroon kang tala ng doktor 

tungkol sa kung bakit ikaw o ang iyong kapamilya ay nasa mas mataas na panganib 

para sa covid-19. 

https://www.osha.gov/coronavirus
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Anumang oras na magbabakasyon ka ng trabaho o tumanggi sa isang alok ng trabaho 

ay nanganganib kang mawala ang iyong mga benepisyo sa pagkawala ng trabaho. Ang 

mga naghahabol na tumanggi sa isang alok ng trabaho, o boluntaryong nagbabakasyon 

ng trabaho, ay dapat na maipakita na ang trabaho ay "hindi angkop" upang mapanatili 

ang mga benepisyo. Karaniwang nangangahulugan ito ng pagpapatunay na ang 

indibidwal na manggagawa ay nasa makabuluhang pagtaas ng panganib para sa covid-

19, o na ang mga kondisyon sa pagtatrabaho ay hindi gaanong ligtas kaysa sa mga 

katulad na negosyo sa komunidad na iyon.  

  

Maaari ba akong mag-sampa para sa kawalan ng trabaho kung wala akong 
trabaho dahil sa COVID-19? 

Oo. Kung hindi ka binabayaran habang hinihintay mong muling buksan ang iyong lugar 

ng trabaho, maaari kang maging karapat-dapat para sa kawalan ng trabaho. Kung ikaw 

ay nag-aplay at nakatanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, ikaw ang 

mananagot sa pananatili sa pakikipag-ugnayan sa iyong tagapag-empleyo at 

pagbabalik sa trabaho sa sandaling payagan ka ng iyong tagapag-empleyo. Kung ikaw 

ay nagtatrabaho ng iyong buong regular na oras nang malayuan, ang mga benepisyong 

ito ay hindi magagamit sa iyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga 

benepisyo sa kawalan ng trabaho, o para mag-apply, tingnan ang website ng 

Kagawaran ng Paggawa ng Alaska, tumawag sa pinakamalapit na sentro ng paghabol, 

o subukan ang (888) 252-2557. Ang isang online na aplikasyon ay magagamit. 

Ang mga empleyado ng isang distrito ng paaralan, na regular na nagtatrabaho lamang 

sa taon ng pag-aaral, ay maaaring hindi karapat-dapat para sa mga benepisyo sa 

kawalan ng trabaho sa panahon ng mga pahinga sa paaralan kung mayroon silang 

makatwirang katiyakan na babalik sa susunod na semestre. 
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Matuto Pa 

 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga karapatan ng manggagawa at COVID-

19, bumisita: 

https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa/pandemic 

  

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Bakasyon na Medikal dahil sa Pamilya, 

bumisita: 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic 

  

Para sa higit pang impormasyon kung paano protektahan ka at ang iyong pamilya mula 

sa COVID-19, bumisita: 

Ang lugar sa impormasyon ng Sentro ng Pagkontrol sa Sakit na Coronavirus.  . 

 Ang lugar sa impormasyon ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Panlipunan ng 

Alaska sa COVID-19. 

Bisitahin ang webpage ng iyong Lungsod, Borough, o Nayon para sa mga lokal na 

pagbago o mga utos na emerhensiya.  Ang Direktoryo ng mga Komunidad ng Alaska  

ay may mga link sa maraming lokal na website. 

TulongBatasAlaska iba pang mapagkukunan ng tulong sa 
COVID-19 

● Pabahay at Mga Gastusin (COVID-19) 

● Mga Pampublikong Benepisyo (COVID-19) 

● Stimulus Mga Tseke ng Stimulus (COVID-19) 

● Kawalan ng trabaho (COVID-19) 
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https://alaskalawhelp.org/issues/coronavirus-covid-19-resources-updates/stimulus-checks-covid-19
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●  Mga Karapatan ng Manggagawa (COVID-19) 

Huling Pagsusuri at Pagbago: Oct 07, 2021 
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