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TÀI LIỆU NCAPA COVID-19:
Nghỉ Phép Có Lương
Là một phần của Đạo Luật Gia Đình Là Ưu Tiên Hàng Đầu Để Ứng Phó với virus Corona (FFCRA),
được thông qua bởi Quốc hội và ký thành luật vào ngày 27 tháng 3, 2020, chính phủ liên bang đã
ban hành và sửa đổi các điều khoản nghỉ phép có lương hiện tại để xem xét những cá nhân và gia
đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

NHỮNG LỢI ÍCH:
Nếu hợp lệ, chủ hãng của quý vị sẽ bồi thường cho quý vị:
Tối đa 80 giờ nghỉ bệnh có lương với mức lương đầy đủ vì bệnh COVID-19, tự cách ly hoặc khi
đang tìm kiếm chẩn đoán y tế; [1]
dựa trên mức lương cao hơn của quý vị (hoặc mức lương tối thiểu của liên bang hoặc áp
dụng tại tiểu bang), tối đa $5,110 mỗi ngày và $5,110 tổng cộng. [2]
Hoặc tối đa 80 giờ nghỉ bệnh có lương với hai phần ba mức lương để chăm sóc cho cá nhân
khác có bệnh COVID-19 hoặc đang tự cách ly;
(tối đa $200 mỗi ngày và $2,000 tổng cộng) và thêm 10 tuần nghỉ phép vì lý do gia đình và
y tế kéo dài, cả 2 đều được trả với hai phần ba mức lương thông thường của quý vị. Lợi ích
thêm vào này không áp dụng với những nhân viên mới làm ít hơn 30 ngày. [3]
Hoặc tổng cộng 12 tuần nghỉ bệnh có lương và gia hạn nghỉ phép gia đình được trả hai phần
ba mức lương cho nhân viên phải chăm sóc con cái có trường hoặc nơi trông trẻ bị đóng cửa vì
lý do liên quan đến COVID-19.
(tối đa $200 mỗi ngày và $2,000 tổng cộng) và thêm 10 tuần nghỉ phép vì lý do gia đình và
y tế, cả hai đều được trả với hai phần ba mức lương thông thường của quý vị. Lợi ích thêm
vào này không áp dụng với những nhân viên mới làm ít hơn 30 ngày. [4]

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ:
Các điều khoản nghỉ phép có lương không áp dụng cho các doanh nghiệp tư nhân có từ 500 nhân
viên trở lên. [5]
Bộ Lao Động có thể miễn trừ các doanh nghiệp có ít hơn 50 nhân viên không phải trả lương cho
nhân viên nghỉ bệnh nếu sự nghỉ viêc liên quan đến sự chăm sóc con cái do trường học hoặc
những nơi giữ trẻ bị đóng cửa và yêu cầu nghỉ phép dài hạn vì lý do gia đình.
Chủ hãng không được sa thải, kỷ luật, hoặc kỳ thị bất kỳ nhân viên nào xin nghỉ bệnh có lương
hoặc nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế kéo dài hợp lệ theo FFCRA, cũng như các nhân viên gửi
đơn khiếu nại hoặc tiến hành nhận khoản thanh toán theo hoặc liên quan đến Đạo luật này.
Để biết thêm thông tin hoặc gửi đơn khiếu nại: gọi 1-886-487-9243 hoặc ghé thăm
https://www.dol.gov/agencies/whd. [6]
Xem tại đây về các lý do nghỉ phép hợp lệ. [7]
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