
 
 
 
 
 
 

Nhân Viên Thuộc Diện Được Đài Thọ trong các ngành công hoặc tư làm việc cho các cơ sở có hơn 25     nhân viên 
được hưởng tối đa 80 giờ nghỉ bệnh có liên quan đến COVID-19 từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 
tháng 9 năm 2021, ngay sau khi nhân viên trao đổi yêu cầu này với chủ nhân hoặc bằng văn bản. Nếu nhân viên 
nghỉ phép vì những lý do dưới đây trước ngày 29 tháng 3 năm 2021 thì nhân viên phải trao đổi yêu cầu này với 
chủ nhân qua lời nói hoặc bằng văn bản để được nhận khoản thanh toán. 

Nghỉ Phép Có Hưởng Lương cho Nhân Viên Được Đài Thọ 
○ 80 giờ đối với những người được coi là nhân viên toàn thời gian. Nhân viên cứu hỏa toàn thời gian có 

thể được hưởng hơn 80 giờ, có áp dụng các giới hạn dưới đây. 
• Đối với nhân viên bán thời gian có lịch làm việc đều đặn hàng tuần thì được hưởng số giờ mà 

nhân viên đó thường được lên lịch làm việc trong hai tuần. 
• Đối với nhân viên bán thời gian có lịch làm việc thay đổi thì được hưởng 14 lần số giờ làm việc 

trung bình mỗi ngày trong 6 tháng qua. 
○ Mức Lương Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương Bổ Sung do COVID-19: Nhân viên không được miễn trừ phải 

được  trả mức cao nhất sau đây cho mỗi giờ nghỉ phép: 
• Mức lương thông thường cho tuần làm việc được nghỉ phép 
• Mức lương tối thiểu của tiểu bang 
• Mức lương tối thiểu của địa phương 
• Lương trung bình theo giờ trong 90 ngày trước đó (không bao gồm lương làm thêm giờ) 
Nhân viên được miễn trừ phải được trả cùng mức lương như số tiền lương được tính cho thời gian nghỉ 
phép có hưởng lương khác. 

Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương Bổ Sung do COVID-19 không được vượt quá $511 mỗi ngày và tổng cộng $5.110 cho 
năm 2021.  
Nghiêm cấm việc trả thù hoặc phân biệt đối xử đối với nhân viên được đài thọ yêu cầu hoặc sử dụng 
phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương bổ sung do COVID-19. Nhân viên được đài thọ bị trả thù hoặc phân 
biệt đối xử có thể nộp đơn khiếu nại với Văn Phòng Ủy Viên Lao Động. Xác định vị trí văn phòng bằng cách 
tham khảo danh sách các văn phòng trên trang mạng của chúng tôi 
http://www.dir.ca.gov/dlse/DistrictOffices.htm sử dụng danh sách thành phố, địa điểm hoặc cộng đồng sắp 
xếp theo bảng chữ cái hoặc gọi số 1-833-536- 
4636 để tìm văn phòng. 

Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương Bổ Sung do COVID-19 năm 2021 
Có Hiệu Lực Từ Ngày 29 Tháng 3 Năm 2021 

Áp phích (Thông báo) này phải dán ở nơi nhân viên dễ đọc. Nếu nhân viên không thường xuyên trực tiếp đến 
nơi làm việc, thì có thể truyền bá cho nhân viên bằng hình thức điện tử. 

 
Bản quyền © 2021 Tiểu Bang California, Bộ Quan Hệ Công Nghiệp. Quyền được cấp để trưng bày, thực hiện, tái sản xuất 
và phân phối độc quyền cho các mục đích bất vụ lợi và giáo dục, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương 
mại  nào. Tất cả các quyền khác được bảo lưu. 

Nhân viên thuộc diện được đài thọ có thể nghỉ phép nếu không thể làm việc hoặc làm việc từ xa vì bất kỳ nguyên nhân 
nào sau đây: 
○ Tự Chăm Sóc Bản Thân: Nhân viên phải cách ly kiểm dịch hoặc khoảng thời gian cách ly liên quan đến COVID-19 

được yêu cầu theo lệnh hoặc hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng Bang California, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng 
Ngừa Dịch Bệnh liên bang, hoặc viên chức y tế địa phương có thẩm quyền đối với nơi làm việc, đã được nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên nên cách ly kiểm dịch hoặc đang có các triệu chứng COVID-19 và đang 
được chẩn đoán y tế. 

○ Chăm Sóc Cho Thành Viên Trong Gia Đình: Nhân viên thuộc diện được đài thọ đang chăm sóc cho một thành viên 
trong gia đình đang trong thời gian cách ly hoặc cách ly kiểm dịch do COVID-19 hoặc đã được nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe khuyên nên cách ly kiểm dịch do COVID-19, hoặc đang chăm sóc con cái khi mà trường học hoặc 
nơi chăm sóc của trẻ đóng cửa hoặc không thể phục vụ tại cơ sở vì 
COVID-19. 

○ Liên Quan Đến Vắc-xin: Nhân viên thuộc diện được đài thọ sẽ tham dự một cuộc hẹn chích vắc-xin hoặc không thể 
làm việc hoặc làm việc từ xa do các triệu chứng liên quan đến vắc-xin. 

http://www.dir.ca.gov/dlse/DistrictO%C3%AF%C2%AC%C6%92ces.htm
http://www.dir.ca.gov/dlse/DistrictO%C3%AF%C2%AC%C6%92ces.htm
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