ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວຂອງພະແນກການຈ້ າງງານສໍາລັບຄວາມຜ່ ອນຜັນເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພຫວ່ າງງານ
ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2020, ຜູ້ ວ່ າການລັດທ່ ານ��� ບຣາວ (Brown) ໄດ້ ອອກຄໍາສັ່ງທາງດ້ ານບໍລິຫານເລກທີ 20-03 ປະກາດພາວະ
ສຸ ກເສີນທ່ົ ວລັດເນື່ອງຈາກເຊ້ື ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ເປັນພະຍາດຕິດແປດ. ນັບແຕ່ ນ້ັ ນມາ, ຜົນກະທົບຂອງໄວຣັສ ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການແພ່ ກະຈາຍຊ້ າລົງແມ່ ນໄດ້ ເພ່ີ ມຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ ເຮັດວຽກ ແລະ ທຸ ລະກິດຂອງລັດໂອເຣກອນ. ລະ
ບົບປະກັນໄພຫວ່ າງງານມຸ່ ງເນັ້ນໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອແກ່ ຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ ທຸ ລະກິດຕ່ າງໆ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່ າງໆທ່ີ ພວກເຂົາຢູ ່ ໃນລະ
ຫວ່ າງເວລາທ່ີ ການຈ້າງງານໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບນ້ີ . ກົດລະບຽບນ້ີ ກໍານົດບົດບັນຍັດປະກັນໄພຫວ່ າງງານທ່ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ກັບສະຖານະ
ການສະເພາະທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ- 19 (COVID-19) ແລະ ການດໍາເນີນການເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ການແພ່ ກະຈາຍຊ້ າລົງ.
ນອກຈາກວ່ າໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ເປັນຢ່ າງອື່ນ, ບົດບັນຍັດຂອງກົດລະບຽບນີ້ນໍາໃຊ້ ຢ້ອນຫັ ຼ ງໄປວັນທີ 8 ມີນາ 2020 ໃນເວລາທ່ີ ໄດ້ ປະກາດ
ພາວະສຸ ກເສີນທ່ົ ວລັດ.
(1) ສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ ນຖືວ່ າເປັນ “ສະຖານະການກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19”:
(a) ບຸ ກຄົນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ສະບາຍດ້ ວຍໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ;
(b) ບຸ ກຄົນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ ຮັບເຊ້ື ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ແລະ ຈະຕ້ ອງໄດ້ ຢູ່ໃນໄລຍະການ
ກັກກັນຕົວເອງ;
(c) ບຸ ກຄົນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນພວກເຂົາໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ ໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາ
ຈາກເຈ້ົ າໜ້ າທີ່ສາທາລະນະສຸ ກໃຫ້ ກັກກັນຕົວເອງເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ ຽງທີ່ໄດ້ ຈະໄດ້ ຮັບເຊື້ອ ຫື ຼ ແພ່ ເຊ້ື ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ
ໃໝ່ ;
(d) ບຸ ກຄົນບ່ໍ ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນວ່ ານາຍຈ້ າງຂອງພວກເຂົາໄດ້ ຢຸດ ຫື ຼ ຈໍາກັດການດໍາເນີນງານເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ
ສາຍພັນໃໝ່ , ລວມທັງການປິດ ຫື ຼ ການຈໍາກັດຕາມຄໍາສັ່ງ ຫື ຼ ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ ວ່ າການລັດ ຫື ຼ ເຈ້ົ າໜ້ າທີ່ສາທາລະນະສຸ ກ;
(e) ບຸ ກຄົນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນວ່ າພວກເຂົາຕ້ ອງພັກຢູ ່ ບ້ານເພ່ື ອເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫື ຼ ຄົນອ່ື ນຜູ້ ທ່ີ ພວກ
ເຂົາຢູ ່ ນໍາ ຫື ຼ ຜູ້ ທ່ີ ພວກເຂົາໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລທ່ີ ໄດ້ ຮັບການເຈັບເປັນຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ຫື ຼ ຕ້ ອງໄດ້ ກັກກັນຕົວ
ຕາມຄໍາສັ່ງ;
(f) ບຸ ກຄົນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນວ່ າພວກເຂົາຕ້ ອງພັກຢູ ່ ບ້ານເພ່ື ອເບ່ິ ງແຍງດູ ແລເດັກນ້ ອຍເນື່ອງຈາກມີການປິດໂຮງຮຽນ,
ບ່ ອນໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລເດັກ ຫື ຼ ສະຖານບໍລິການຄ້ າຍຄືກັນນ້ັ ນເນື່ອງມາຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ; ແລະ
(g) ບຸ ກຄົນທີ່ກໍາລັງຖືກບອກໃຫ້ ມາເຮັດວຽກເມື່ອຕ້ ອງການໃຫ້ ພວກເຂົາມາເຮັດທີ່ເປັນການລະເມີດການກັກກັນຕາມຄໍາສັ່ງ ຫື ຼ ຄໍາ
ສັ່ງຂອງຜູ້ ວ່ າການລັດກ່ ຽວກັບການຈໍາກັດກິດຈະກໍາເພ່ື ອຈໍາກັດການແພ່ ກະຈາຍຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ .
(2) ການຕັດສິດໄດ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພຫວ່ າງງານ. ບຸ ກຄົນຖືກຕັດສິດຈາກການໄດ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພຫວ່ າງງານ
ພາຍໃຕ້ ສະພາບການຕ່ໍ ໄປນ້ີ (ເຖິງແມ່ ນວ່ າພວກເຂົາຍັງຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂກໍານົດການມີສິດໄດ້ ຮັບປະຈໍາອາທິດເພ່ື ອຮັບ
ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ):
(a) ບຸ ກຄົນຖືກປົດອອກຍ້ ອນສະພາບການກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19 (ORS 657.176(2)(b));
(b) ບຸ ກຄົນລາອອກວຽກຍ້ ອນສະພາບການກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19 (ORS 657.176(2)(c));
(c) ບຸ ກຄົນບ່ໍ ໄດ້ ສະໝັກວຽກເມື່ອຫ້ ອງການນາຍຈ້ າງ ຫື ຼ ຜູ້ ອໍານວຍການສ່ົ ງຕໍ່ໄປຍ້ ອນສະພາບການກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19
(ORS 657.176(2)(d)); ຫື ຼ

(d) ບຸ ກຄົນບໍ່ຍອມຮັບວຽກທີ່ສະເໜີໃຫ້ ຍ້ອນສະພາບການກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19 (ORS 657.176(2)(f)).
(3) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ – ORS 657.155(1)(c) ແລະ ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ບຸກຄົນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ເພ່ື ອໃຫ້
ໄດ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພຫວ່ າງງານ.
(a) ບຸ ກຄົນຈະບໍ່ຖືກຖືວ່ າບ່ໍ ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ເພາະວ່ າ:
(A) ພວກເຂົາຖືກກັກກັນຕົວໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຂົາ ຫື ຼ ຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ສາທາລະນະ
ສຸ ກໃຫ້ ກັກກັນຕົວເອງເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ ຽງທີ່ໄດ້ ຈະໄດ້ ຮັບເຊື້ອ ຫື ຼ ແພ່ ເຊ້ື ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ , ແຕ່ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ເຈັບປ່ ວຍ;
(B) ພວກເຂົາຄິດເຖິງບ້ ານຍ້ ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ຫື ຼ ສະພາບທີ່ມີອາການຄ້ າຍຄືໄຂ້ ຫວັດ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ ປະຕິເສດຂໍ້
ສະເໜີໃຫ້ ເຮັດວຽກນັບແຕ່ ເລ່ີ ມຕົ້ນຢູ ່ ບ້ານເນື່ອງຈາກຄວາມເຈັບປ່ ວຍ; ຫື ຼ
(C) ພວກເຂົາໄດ້ ເຂ້ົ ານອນໂຮງໝ
ໍ ຫື ຼ ຢູ ່ ໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລໃນສະຖານດູ ແລອ່ື ນໆເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ , ແຕ່
ເປັນເວລາໜ້ ອຍກວ່ າເຄ່ິ ງອາທິດ ແລະ ພວກເຂົາບ່ໍ ໄດ້ ປະຕິເສດຂ້ໍ ສະເໜີໃຫ້ ເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນ.
(b) ບຸ ກຄົນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ ໃນອາທິດໜຶ່ງ ຖ້ າພວກເຮົາໄດ້ ຮັບຂໍ້ສະເໜ�ໃຫ້ ເຮັດວຽກທ່ີ ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບມັນ
ເພາະວ່ າພວກເຂົາບ່ໍ ສະບາຍຍ້ ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ຫື ຼ ສະພາບອາການຄ້ າຍໄຂ້ ຫວັດໃຫຍ່ .
(4) ຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ – ORS 657.155(1)(c) ແລະ ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ຄົນຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພຫວ່ າງງານ. ລັດຖະບັນຍັດການຕອບໂຕ້ ໄວຣັສໂຄໂຣນາໂດຍເອົາຄອບຄົວມາກ່ ອນ
ຂອງລັດຖະບານກາງອະນຸ ຍາດໃຫ້ ລັດຕ່ າງໆແກ້ ໄຂກົດໝາຍປະກັນໄພການຫວ່ າງງານຂອງພວກເຂົາກ່ ຽວກັບ
ເງື່ອນໄຂກໍານົດການຊອກວຽກເຮັດໄດ້ ເປັນການຊ່ົ ວຄາວບົນພ້ື ນຖານຄວາມສຸ ກເສີນເພື່ອຕອບໂຕ້ ການແພ່ ກະ
ຈາຍຂອງ COVID-19 (ຂ້ໍ ທີ 4102(b)). ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາຄັນອັນຈໍາເປັນຕໍ່ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງການຫຼຸດຜ່ ອນການແພ່ ກະຈາຍຂອງ COVID-19, ຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ປະຕິບັດມາດຕະການໄລຍະຫ່ າງທາງ
ສັງຄົມ. ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ມີຜົນໃນທ້ າຍອາທິດ 28 ມີນາ 2020, ເຖິງແມ່ ນວ່ າຈະມີ OAR 471-030-0036 ແລະ ນອກ
ຈາກວ່ າພະແນກການຈ້ າງງານໄດ້ ແຈ້ ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໄວ້ ເປັນຢ່າງອື່ນ, ບຸ ກຄົນຈະຖືກພິຈາລະນາວ່ າຕ້ັ ງ
ໃຈຊອກວຽກເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ ORS 657.155 ຖ້ າພວກເຂົາຕ້ັ ງໃຈຈະຊອກວຽກເຮັດເມື່ອແຈ້ ງການສຸ ກເສີນ
ຂອງລັດ ແລະ ຂອງທ້ ອງຖ່ິ ນກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາໝ
ົ ດອາຍຸ ຫື ຼ ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ອີກຕໍ່ໄປ.
(5) ພ້ ອມວຽກເຮັດ – ORS 657.155(1)(c) ແລະ ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ຄົນພ້ ອມເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບເງິນ
ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພຫວ່ າງງານ. (a) ບຸ ກຄົນຈະບໍ່ຖືກຖືວ່ າບໍ່ພ້ ອມເຮັດວຽກໄດ້ ເພາະວ່ າ:
(a) ພວກເຂົາພັກຢູ ່ ໃນບ້ ານຂອງພວກເຂົາ ຫື ຼ ຖືກກັກກັນເນື່ອງຈາກຄວາມສຽງທ່ີ ຈະຕິດເຊື້ອ ຫື ຼ ແພ່ ເຊ້ ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ
ໃໝ່ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ຄໍາແນະນໍາຂອງເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ສາທາລະນະສຸ ກ ຫື ຼ ຕາມຄໍາສ່ັ ງຂອງເຈ້ົ າ
ໜ້ າທີ່ລັດຖະບານ, ເຖິງແມ່ ນວ່ ານາຍຈ້ າງຂອງພວກເຂົາມີວຽກທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ ໃຫ້ ພວກເຂົາກໍ່ຕາມ;
(b) ພວກເຂົາຢູ ່ ແຕ່ ບ້ ານເພາະວ່ າພວກເຂົາບ່ໍ ມີການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລເດັກເນື່ອງຈາກການປິດ ຫື ຼ ການຈໍາກັດໂຮງຮຽນ ຫື ຼ ສະຖານທ່ີ
ລ້ ຽງເດັກ;
(c) ພວກເຂົາຢູ ່ ບ້ານເພ່ື ອເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສະມາຊິກຄົບຄົວເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ; ຫື ຼ
(d) ປົກກະຕິພວກເຂົາເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່ າວຽກເຕັມເວລາ ແລະ ພ້ອມເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່ າວຽກເຕັມເວລາເທົ່າ
ນ້ັ ນ.
(6) ORS 657.315(2) ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການຍົກເວ້ັ ນການຮຽກເກັບເອົາເງິນທ່ີ ຈ່ າຍເກີນຄືນ ຖ້ າການຈ່ າຍຄືນແມ່ ນບໍ່
ເກີດມາຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ ຮຽກຮ້ ອງ ແລະ ຖ້ າການຮຽກເກັບຄືນຈະເປັນການຂັດຕ່ໍ ຄວາມເປັນທໍ າ ແລະ ຄວາມຮູ ້
ສຶກທ່ີ ດີ. ເຖິງຈະມີ OAR 471030-0053 ກ່ໍ ຕາມ, ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີ ໄດ້ ຈ່ າຍໃຫ້ ສໍາລັບອາທິດທ່ີ ເລີ່ມຕ້ົ ນດ້ ວຍທ້ າຍ
ອາທິດ 28 ມີນາ 2020, ຕາມສະພາບທາງເສດຖະກິດທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນໂດຍໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະ ມາດຕະການອ່ື ນໆທ່ີ ໄດ້ ປະ
ຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ ອນການແພ່ ກະຈາຍຂອງມັນ, ມັນຈະເປັນການຂັດຕໍ່ຄວາມເປັນທໍ າ ແລະ ຄວາມຮູ ້ ສຶກທ່ີ ດີທີ່ຈະຮຽກ

ເກັບເອົາການຈ່ າຍເກີນເຫົ່ ຼ ານ້ັ ນຄືນ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບຄືນອາດຈະເລີ່ມຕໍ່ຫັ ຼ ງຈາກແຈ້ ງການສຸ ກເສີນ
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາໝ
ົ ດອາຍຸ ຫື ຼ ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ອີກຕ່ໍ ໄປ.
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• ສ່ົ ງເສີມ ການຈ້ າງງານ

