कायर्स्थलमा नोबल कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रिमत ह�नुभएका महानुभावह� सम�

कामको कारणले सङ्क्रमण भएको अवस्थामा,
श्रिमक दुघर्टना िबमा लाभ-भु�ानीको दायरामा पनेर्छ
कस्तो अवस्थामा दायरामा प�रन्छ त?
■सङ्क्रमण मागर् कामको कारण भनी स्प� भएको अवस्था
■सङ्क्रमण मागर् अ�ात अवस्थामा पिन, सङ्क्रमणको जोिखम उच्च ह�ने काम*
मा संलग्न भएर, सोही कारणले सङ्क्रमण भएको सम्भाव्यता बिलयो रहेको अवस्था
*(उदाहरण 1) धेरै जना सङ् क्रिमत पिु � भएको श्रम वातावरणमा ग�रने काम
*(उदाहरण 2) ग्राहक आिद सँग निजिकने या प्रत्य� सम्पकर् राख्न पनेर् अवसर धेरै ह�ने वातावरणमा ग�रने काम

■डाक्टर / नसर् या स्याहार सुसारको काममा संलग्न ह�ने व्यि�ह�को हकमा,
काम भन्दा बािहर सङ्क्रमण भएको स्प� अवस्था भन्दा बाहेक, सैद्धािन्तक �पमा दायरामा पनेर्

श्रिमक दुघर्टना िबमाका प्रकार
कामको कारणले नोबल कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रिमत भएका श्रिमक या मृत्यु भएमा िनजका प�रवार सदस्यले स्थायी कमर्चारी, पाटर्टाईमर,
आ�बाइतो आिद रोजगारी-स्व�प पबार्ह नगरी, िनम्न अनसु ारको िबमा लाभ-भ�
ु ानी प्रा� गनर् सक्नेछन।्

स्वास्थलाभ �ितपूितर् लाभ
① श्रिमक दघु टर् नाको लािग तोिकएको िचिकत्सा संस्थामा जँचाएमा, िसद्धान्ततः िनःशल्ु क उपचार गराउन सिकन्छ।
② के ही नलागेर श्रिमक दघु टर् नाको लािग तोिकएको िचिकत्सा संस्थामा बाहेक अन्यत्र उपचार गराएमा, पिहला उपचार खचर् बेहोरे र

पिछ श्रिमक दघु र्टना िबमाको दाबी गरे को खण्डमा, आफूले बेहोरे को सम्पणू र् खचर् भ�
ु ानी िदइनेछ।

िबदा �ितपूितर् लाभ
स्वास्थलाभको लािग काम िबदा बसेर, वेतन प्रा� नगरे को अवस्थामा लाभ-भ�
ु ानी प्रा� गनर् सिकन्छ।
■लाभ-भ�
ु ानी ह�ने िदन: िबदा बसेको चौथौँ िदन देिख
■लाभ-भ�
ु ानी रकम: िबदा 1 िदन बराबर दैिनक आधारभतू लाभ रािशको 80% (20% िवशेष भ�
ु ानी सिहत)
＊िसद्धान्ततः “दैिनक आधारभतू लाभ रािश” रोगको ल�ण देिखएको अिघल्लो 3 मिहनाको वेतनलाई क्यालेन्डर िदन सङ् ख्याले भाग गरेको रकम हो।

मतृ क प�रवार �ितपिू तर् लाभ
कामको कारणले सङ् क्रमण भएर मृत्यु भएका कामदारको प�रवारले, मृतक प�रवार �ितपिू तर् पेन्सन,
मृतक प�रवार �ितपिू तर् उपदान आिद प्रा� गनर् सक्नेछन्।

■सोधपछु का लािग, निजकै को श्रम ब्यरु ो / श्रम मानक िनरी�ण कायार्लयमा ▶
स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय / प्रान्तीय श्रम ब्यरु ो / श्रम मानक
िनरी�ण कायार्लय
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