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مبتال شده اند19-قابل توجھ افرادی کھ در محل کار بھ کوید

. در مواردی کھ واضح باشد کھ مسیر ابتال بھ این بیماری در محل کار بوده است ■

ھ فرد دردر مواردی کھ  فرد، مشغول بھ کاری با احتمال باالی خطر ابتال بھ این ویروس باشد و وجود احتمال قوی ای مبنی بر اینک■
.نتیجۀ این کار بھ این ویروس مبتال شده است، حتی اگر مسیر ابتال بھ بیماری مشخص نباشد

.کار در یک محیط کاری کھ چندین فرد آلوده در آن پیدا شده است) 1مثال * (

.کار دریک محیط کاری کھ موقعیت ھای بسیاری برای ارتباط نزدیک و مجاورت با مشتریان و غیره وجود داشتھ باشد) 2مثال * (

از مگر اینکھ مشخص شود کھ در خارجاصوال پزشکان، پرستاران، و کارکنان مراقبت ھای پرستاری تحت پوشش قرار می گیرند،■
.محل کار آلوده شده اند

چھ افرادی تحت پوشش قرار خواھند گرفت ؟

یبازرسی استانداردھای کاروزارت بھداشت، کار و رفاه، دفاتر کار استان ھا و دفاتر 

انواع بیمۀ جبران خسارت کارگران 

کارگران و خانواده ھای داغدیدۀ شان کھ بھ دلیل کارشان بھ ویروس جدید کرونا مبتال شده اند صرف نظر از 
اینکھ بھ صورت تمام وقت ، پاره وقت ، و یا بھ عنوان شغل دوم استخدام شده باشند از حق استفاده از مزایای 

.برخوردار خواھند بودبیمھ ھای ذیل 

مزایای جبران درمان پزشکی

غیبت موقت در محل کار و بھره مندی از مزایای  بیمۀ جبران خسارت

مانی بیمارانی کھ بھ موسسھ ھای پزشکی طرف قراداد با بیمۀ جبران خسارت کارگران مراجعھ می کنند، طبق قانون میتوانند خدمات در) 1(
.  رایگان دریافت کنند

س از بیمارانی کھ گزینھ ای بھ غیر از دریافت خدمات درمانی در یک موسسۀ پزشکی بھ غیر از مورد فوق الذکر را ندارند، می توانند پ) 2(
.  پرداخت ھزینۀ درمان، آن را از ادارۀ بیمۀ جبران خسارت کارگران درخواست کنند و کل مبلغ بھ آنھا پرداخت خواھد گردید

.بھ افرادی کھ بھ دلیل دریافت درمان پزشکی بھ سر کار خود نرفتھ و حقوق و اجرتی دریافت نکرده اند مزایایی تعلق خواھد گرفت
از چھارمین روز غیبت: تاریخ دریافت مزایا■
).پرداختی ویژه می باشد%20کھ شامل (از پرداخت اجرت پایۀ روزانھ بھ ازای ھر روز غیبت 80%■

م محاسبھ اصوال، میزان اجرت پایۀ روزانھ با تقسیم کردن دستمزد سھ ماه بالفاصلھ قبل از مشاھدۀ عالئم بیماری ، بر تعداد روز ھای تقوی* 
.  می شود

مزایای بیمۀ جبران خسارت برای خانواده ھای بازمانده

ای خانواده ھای داغدار کارگرانی کھ بھ دلیل ابتال بھ این بیماری در محل کار در گذشتھ اند می توانند مستمری جبران خسارت خانواده ھ
.  و پرداختی ھایی از این قبیل را دریافت نمایند) بھ صورت یکجا(بازمانده، و پرداختی خسارت بازماندگان 

. جھت استعالم، لطفا با ادارۀ محلی امور کارگران و یا ادارۀ استانداردھای کاری تماس بگیرید
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