Quy tắc Tạm thời về Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp Linh hoạt của Sở Lao động
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Brown đã ban hành Sắc lệnh số 20-03 tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên
toàn tiểu bang do chủng vi-rút corona mới gây bệnh truyền nhiễm. Kể từ đó, mức độ ảnh hưởng của vi-rút và nỗ
lực giảm tình trạng lây lan của vi-rút đã có tác động ngày càng lớn đối với người lao động và doanh nghiệp ở
Oregon. Hệ thống bảo hiểm thất nghiệp nhằm mục đích giúp đỡ người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng của
họ trong thời gian công việc bị gián đoạn. Quy tắc này đặt ra các điều khoản về bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho
những tình huống riêng biệt chỉ phát sinh do COVID-19 và hành động giảm tình trạng lây lan của vi-rút. Trừ khi có
quy định khác, những quy định trong quy tắc này được áp dụng hồi tố đến ngày 8 tháng 3 năm 2020, khi tình
trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang được tuyên bố.
(1) Những tình huống sau đây được xem là "tình huống liên quan đến COVID-19":
(a) Người không thể làm việc vì bị bệnh do chủng vi-rút corona mới;
(b) Người không thể làm việc vì đã và đang có khả năng phơi nhiễm với chủng vi-rút corona mới và phải trải qua
giai đoạn kiểm dịch bắt buộc;
(c) Người không thể làm việc vì đã và đang được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình tư vấn hoặc
làm theo lời khuyên của quan chức y tế công cộng ban hành là tự kiểm dịch do có thể có nguy cơ phơi nhiễm
hoặc lây lan chủng vi-rút corona mới;
(d) Người không thể làm việc vì cơ quan làm việc của họ đã và đang ngừng hoặc cắt giảm hoạt động do chủng virút corona mới, bao gồm đóng cửa hoặc cắt giảm theo chỉ đạo hoặc lời khuyên của Thống đốc hoặc quan chức
y tế công cộng;
(e) Người không thể làm việc vì phải ở nhà để chăm sóc một thành viên trong gia đình, hoặc người khác sống cùng
với họ hoặc được họ chăm sóc, đang bị nhiễm chủng vi-rút corona mới hoặc phải được kiểm dịch bắt buộc;
(f) Người không thể làm việc vì phải ở nhà để chăm sóc cho con cái do trường học, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
trẻ em hoặc các cơ sở tương tự đóng cửa vì chủng vi-rút corona mới; và
(g) Người đang được yêu cầu làm việc khi công việc này buộc họ phải hành động vi phạm chỉ thị kiểm dịch bắt
buộc hoặc hoặc chỉ thị của Thống đốc về hạn chế hoạt động nhằm hạn chế tình trạng lây lan của chủng vi-rút
corona mới.
(2) Tình huống không đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Những người không phải là không đủ điều
kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong những trường hợp sau (mặc dù họ vẫn phải đáp ứng yêu cầu về tính
đủ điều kiện hàng tuần để nhận trợ cấp):
(a) Người bị sa thải vì tình huống liên quan đến COVID-19 (ORS 657.176(2)(b));
(b) Người bỏ việc vì tình huống liên quan đến COVID-19 (ORS 657.176(2)(c));
(c) Người không nộp đơn xin việc khi được văn phòng dịch vụ việc làm hoặc giám đốc giới thiệu vì tình huống liên
quan đến COVID-19 (ORS 657.176(2)(d)); hoặc
(d) Người không chấp nhận lời đề nghị làm việc vì tình huống liên quan đến COVID-19 (ORS 657.176(2)(f)).

(3) Có thể làm việc - ORS 657.155(1)(c) và luật liên bang yêu cầu một người phải có thể làm việc để được nhận trợ
cấp bảo hiểm thất nghiệp.
(a) Người sẽ không được xem là không thể làm việc vì:
(A) Họ được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình kiểm dịch, hoặc làm theo lời khuyên của quan
chức y tế công cộng ban hành là tự kiểm dịch do có thể có nguy cơ phơi nhiễm hoặc lây lan chủng vi-rút
corona mới dù họ không bị bệnh;
(B) Họ bị bệnh tại nhà do chủng vi-rút corona mới hoặc có tình trạng biểu hiện các triệu chứng tương tự như cúm
và họ đã không từ chối lời đề nghị làm việc kể từ khi họ bắt đầu ở nhà vì bị bệnh; hoặc
(C) Họ phải nhập viện, hoặc được chăm sóc ở cơ sở khác, do chủng vi-rút corona mới, nhưng chưa đến nửa tuần,
và họ đã không từ chối lời đề nghị làm việc trong tuần đó.
(b) Người không thể làm việc trong một tuần nếu họ được đề nghị công việc phù hợp và không chấp nhận lời đề
nghị đó vì họ bị bệnh do chủng vi-rút corona mới, hoặc có tình trạng biểu hiện các triệu chứng tương tự như cúm.
(4) Tích cực tìm việc làm - ORS 657.155(1)(c) và luật liên bang yêu cầu một người phải tích cực tìm việc làm để
được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Đạo luật Ứng phó Vi-rút Corona Đề cao Gia đình (Families First
Coronavirus Response Act) của liên bang cho phép các tiểu bang sửa đổi tạm thời luật bảo hiểm thất
nghiệp về yêu cầu tìm việc làm dựa trên tình hình khẩn cấp để ứng phó với tình trạng lây lan của COVID-19
(Mục 4102(b)). Do việc giảm thiểu tình trạng lây lan của COVID-19 có tầm quan trọng sống còn đối với sức
khỏe và an toàn của cộng đồng nên phải duy trì những biện pháp giãn cách xã hội. Theo đó, hiệu lực bắt
đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2020, ngày kết thúc tuần, bất kể OAR 471-030-0036, và trừ khi có thông báo
bằng văn bản của Sở Việc làm, một người sẽ được xem là tích cực tìm việc làm theo mục đích của ORS
657.155 nếu họ sẵn sàng tìm kiếm công việc khi tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của tiểu bang và địa
phương liên quan đến vi-rút corona hết hạn hoặc không còn hiệu lực theo cách khác.
(5) Sẵn sàng làm việc - ORS 657.155(1)(c) và luật liên bang yêu cầu một người phải sẵn sàng làm việc để được
nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Người sẽ không được xem là không sẵn sàng làm việc vì:
(a) Họ đang ở nhà, hoặc được kiểm dịch, do có nguy cơ phơi nhiễm hoặc lây lan chủng vi-rút corona mới theo lời
khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc theo lời khuyên của quan chức y tế công cộng ban
hành hoặc theo chỉ thị của quan chức chính phủ, thậm chí khi cơ quan làm việc của họ giao việc cho họ mà họ
có thể đã thực hiện theo cách khác;
(b) Họ ở nhà chỉ vì họ thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ cho con cái do trường học hoặc nhà trẻ đóng cửa hoặc cắt giảm
hoạt động;
(c) Họ ở nhà để chăm sóc cho một thành viên trong gia đình do ảnh hưởng của chủng vi-rút corona mới; hoặc
(d) Họ thường làm việc bán thời gian và chỉ sẵn sàng làm việc bán thời gian.
(6) ORS 657.315(2) cho phép miễn thu hồi thanh toán vượt mức nếu thanh toán vượt mức không phải do người
khiếu nại gây ra và nếu việc thu hồi trái với công bằng và lương tâm. Bất kể OAR 471030-0053, đối với trợ cấp
được thanh toán cho những tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2020, ngày kết thúc tuần, dựa trên tình hình
kinh tế do vi-rút corona gây nên và những biện pháp được thực hiện để giảm thiểu tình trạng lây lan của vi-rút,
việc thu hồi những khoản thanh toán vượt mức này sẽ trái với công bằng và lương tâm. Có thể tiếp tục nỗ lực
thu hồi sau khi tuyên bố về tình trạng khẩn cấp liên quan đến vi-rút corona hết hạn hoặc không còn hiệu lực
theo cách khác.
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