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COVID-19 & ַארבעטער 
ֿפַארגיטיקונג

אויב איר הָאט בַאקומען COVID-19 רעכט צו אייער ַארבעט און הָאט ֿפ
 ַארלָארן צייט אויף ַארבעט ...

איר קענט עֿפשער זיין בַארעכטיגט ֿפַאר ֿפַארֿפַאלן לוין און ַאנדערע בענעֿפיץ.
אויב איר ֿפַארלירט מער ווי זיבן טעג ֿפון ַארבעט רעכט צו COVID-19 װָאס איר גלויבט ַאז איר הָאט בַאקומען ֿפון ַאן 

אויסגעשטעלטקייט אין ַארבעט, איר קענט זיין בַארעכטיגט צו בַאקומען ֿפַארֿפַאלן לוין בענעֿפיטן )אויך בַאקַאנט ווי ינדעמנטי בענע
ֿפיטן( דורך די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס ֿפַארזיכערונג. אויב איר הָאט קעסיידערדיקע )ָאדער "לַאנג - שלעּפן"( מעדיצינישע ענינים, 

איר קענט אויך זיין בַארעכטיגט ֿפַאר מעדיציניש זָארג ֿפריי ֿפַאר לעבנסצייט, ווי געזונט ווי ֿפַארֿפַאלן לוין ערזעצונג ֿפַאר צייט װָאס איר 
קענט נישט ַארבעטן רעכט צו אייער קרַאנקייַט. מעדיציניש זָארג איז ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס נוץ אֿפילו אויב איר ֿפַארלירט נישט 

קיין צייט ֿפון ַארבעט.

בַאקומט בענעֿפיץ דורך אייער עקסיסטירנדיק טייַנע ָאדער טעקע אויב איר טָאן נישט הָאבן איין.
אויב איר הָאט שוין ַא געגרינדעט טייַנע ֿפַאר COVID-19, ַאלע ֿפַארֿפַאלן לוין בענעֿפיץ ָאדער ָאנגָאינג מעדיציניש זָארג ווָאס איז גלייַך ָאדער 

דעריבער שייַכות צו COVID-19 ֿפעלט אונטער די טייַנע. לעמָאשל, עמעצער מיט ַא געגרינדעט COVID-19 טייַנע קען אויך דַארֿפן װייטערדיקע 
בַאהַאנדלונג ֿפַאר ּפרָאבלעמען ֿפון COVID-19 שייַכות צו זייער נירן ָאדער לונגען, ָאדער קען ַאנטוויקלען קָאנסעקווענטיַאל ענינים ַאזַא ווי דייַגעס 

און דעּפרעסיע. אויב איר הָאבט ַאנישט קיין בַאשטעטיקט ֿפָאדערן, איר דַארֿפט ֿפָארלייגן ַא ֿפָאדערן אין צוויי יָאר ֿפון אייער קרַאנקייַט.
צו ֿפָארלייגן ַא ֿפָאדערן:

�מעלדעט צו אייער בַאלעבָאס, אין שרייבן, ַאז איר זענט )ָאדער זענט געווען( קרַאנק ווי בַאלד ווי מעגלעך.. 1
�ֿפַארענדיקט די ָאנליין ָאנגעשטעלטער ֿפָאדערן )ֿפָארעם C-3)  ֿפָארעם ביי  http://wcb.ny.gov/covid-19. ָאדער, איר קענט ָאּפלָאדירן און ֿפ. 	

ַארענדיקן ַא ּפַאּפיר ֿפָארעם ֿפון די וועבזייטל און שיקן עס צו די NYS ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד )בָארד( צו די ַאדרעס װָאס איז אויף די ֿפָארעם.
�גייט צו ַא געזונט זָארגן ּפרָאװידער װָאס איז דערלויבט צו זָארגן ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס ּפַאציענטן ווען מעגלעך. איצט קענט איר דָאס טָאן . 	

 . http://wcb.ny.gov/covid-19 נוצנדיק ווידעָא ָאדער טעלעֿפָאן. איר קענט זוכן ֿפַאר ַא געזונט זָארגן ּפרָאװידער מיט בָארד-דערלויבעניש ביי
	 . COVID-19 דערקלערט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזונט זָארגן ּפרָאװידער ווָאס בַאהַאנדעלט אייך איר ַאז איר גלויבט ַאז איר הָאט בַאקומען�

ֿפון ַאן אויסגעשטעלטקייט אין ַארבעט. אויב אייער געזונט זָארגן ּפרָאװידער איז מַאסקים, דער ּפרָאװידער וועט שיקן ַא מעדיציניש בַאריכט צו 
דעם ֿפַארזיכערער און די בָארד. עס איז בעסער אויב דער מעדיציניש בַאריכט װעט ַארייַננעמען אייער ּפָאסיטיװע COVID-19 טעסט רעזולטַאט, 

ָאבער ַא מעדיציניש בַאריכט ווָאס ווייַזט ַא דיַאגנָאסיס דורך ַא PCR טעסט, ָאדער דורך ַא דורכקוק, קען אויך גענוצט װערן. 

אינֿפָארמַאציע צו זיין ַארייַנגענומען
די מערסטן ַארבעטער קענען נישט בַאשטימען דעם ּפינטלעך מָאמענט ָאדער מעטָאד ֿפון זייר ויסגעשטעלט זיין צו COVID-19, ָאבער איר קענט 
בַאווייַזן ַאז עס איז דָא ַא הויך ריזיקירן אין אייער ַארבעטסּפלַאץ אויב איר ַארבעט אין ַא סוויווע ווּו ויסשטעלן צו COVID-19 איז ָאדער איז געווען ֿפ
ַארשּפרייט )למשל, שּפיטָאל, טרַאנסּפערטיישַאן, שּפייַזקרָאם קרָאם, ָאדער ערגעץ ַאנדערש(. ביטע ַארייַננעמען ּפרַאטים וועגן ווּו איר ַארבעט, ווי 

ָאֿפט איר ַארבעט, און אייער ֿפליכטן אויף דער ַארבעט, סּפעציעל די װָאס זעןען ֿפַארבונדן מיט ציבור קָאנטַאקט. 
כָאטש נישט ַאלע טייַנעס וועלן זיין אנגענומען, עס איז קיין שָאדן ָאדער ריזיקירן אין ֿפָארלייגן ַא טייַנע, אֿפילו אויב עס ענדיקט זיך מיט ַאן ָאּפלייקענונג.

הילף איז בנימצא
מער אינֿפָארמַאציע וועגן ֿפָארלייגן ַא טייַנע ֿפַאר COVID-19 איז ֿפַארַאנען ביי  http://wcb.ny.gov/covid-19 . איר קענט רוֿפן די NYS ַארבעטער 
ֿפַארגיטיקונגס בָארד ביי 632-4996 (877) אויב איר הָאט שוועריקייטן ָאדער דַארֿפט נָאך אינֿפָארמַאציע. ביטע לָאזט אונדז וויסן אויב איר הָאבט 
קעגנשטעל ָאדער מניעות צו בַאקומען אינֿפָארמַאציע וועגן די טייַנע ּפרָאצעס ָאדער זענט ומדערשרָאקן ֿפון ֿפָארלייגן ַא פָאדערן. מיר וועלן אייך העל

 . AdvInjWkr@wcb.ny.gov ֿפן איר קענט אויך שרייבן צו
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