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  علوماتم
  کرونا ويروس

19-کوويد 

 

 کار
 

2020اکتبر  8  
 
 

  ھمگی برای رشد دوباره اقتصاد بسيج شويمکار : 
 

اقدامات روی دست گرفته شده از ماه مارچ، دولت، در ھمکاری با فدراسيون ھای مسلکی و ھمکاران اجتماعی، برای حفظ در ادامه 
  مشاغل و حمايت از شرکت ھای تضعيف شده به دليل بحران بسيج می شود. 

  
خست وزير کشور معرفی سپتامبر توسط ن 3ميليارد يورويی که در  100، پالن France Relanceھدف برنامه فرانس روالنس 

  شد. 
  

  به صورت منظم در مورد اقدامات مختلف معلومات بگيريد تا آن موردی که مرتبط با شما می شود را ببينيد. 
  

  سالمتی و حفاظت از کارمندان : اولويت 
  

  دولت کارفرمايان، کارمندان و نمايندگان شان را در مورد نحوه کار در زمان بحران صحی ھمراھی می کند. 
 

، وزارت 2020آگست  31کارفرما مسئوليت امنيت و سالمتی کارمندانی که تحت امرش کار می کنند، را به عھده دارد. به تاريخ 
خالصه منتشر کرد (لينک  19-برابر اپيدمی کوويدپروتکل ملی را برای تامين امنيت و سالمت کارمندان در شرکت ھا در کار يک 

ترجمه شده پروتکل). اين پروتکل مقررات قابل اعتبار برای ھمه سکتورھا، مثل مديريت جريان فعاليت ھا، تجھيزات محافظتی 
  فردی، تست، پاک کاری و ضد عفونی کردن محل کار را در بر می گيرد. 

  
م نيست، ولی می تواند به عنوان يک راه حل ارجح در صورت گردش فعال رديگر نُ  )Télétravailراه دور (خانه يا از کار از 

ويروس، در نظر گرفته شود. برای کمک به شما، وزارت کار يک سندی را منتشر کرد که مکلفيت ھای طرفين را در چارچوب 
  کار از راه دور تعريف می کند. 

  
تا حد امکان بايد ترجيح داده شود، بخصوص برای افراد آسيب  خانهحداکثری، کار از در زون ھشدار پيشرفته، در زون ھشدار 

پذير. اين مربوط به ھر شرکت و ھر سازمان می شود، که متناسب با توان شان، و مطابق به سکتور فعاليت شان، در باالترين حد 
  را برای کارمندان سازماندھی کنند.  خانهممکن کار از 

  
ھستند و آنھايی که در خانه با افرادی که در خطر ابتال به نوع شديد  کارمندانی که در خطر ابتال به نوع شديد مريضیبرعالوه، 

مريضی ھستند و نمی توانند از خانه کار کنند و يا به اندازه کافی در چارچوب کار شان محافظت شده نمی توانند، می توانند به 
  اظھارنامه توقف کار و يا تصديق انزوا يا قرنطين بگيرند. نزد داکتر  داکتر شخصی شان مراجعه کنند، و از
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  حمايت از والدينی که کار می کنند
 

به دليل بسته شدن کودکستان، مکتب يا کولژ فرزندان  حکومت متعھد به ارائه راه حل به آن عده از والدينی است که مجبور می شوند
شان، کار نروند و از فرزندان شان نگھداری کنند، و يا ھم در صورتی که فرزندان شان توسط سازمان بيمه به عنوان اشخاصی 

  که با مبتاليان به ويروس در تماس بوده اند، شناسايی شوند. 
  

ان خسارت که قبل از تابستان اجرا می شدند، دوباره فعال گرديد، تا والدين مورد نظر سپتامبر، اقدامات پرداخت جبر 1از تاريخ 
  بتوانند از يک سطح درآمد تضمين شده بھره مند شوند. 

  
) برای شان وجود ندارد، می توانند از درآمد جايگزين از اولين روز Télétravailبه اين ترتيب، والدينی که امکان کار از خانه (

  شان تا آخرين روز قرنطين خانگی، مستفيد شوند :  توقف کار
  
 ) کارمندان سکتور خصوصی در وضعيت فعاليت مقطعیactivité partielle گيرند ؛) قرار می 

  اظھارنامه شان را در کارمندان آزاد و قراردادی حقوق عمومی، می توانند از پرداخت روزانه مستفيد شوند پس از اين که
 آپلود می کنند. declare.ameli.frپالتفورم 

 ی در سازوکار اجازه خاص غير حاضری (کارمندان دولتASA .قرار می گيرند ( 
  

تواند، و در صورتی که امکان کار از خانه برای ھر دو اين جبران خسارت برای يکی از والدين در يک خانواده تعلق گرفته می 
والدين وجود نداشته باشد و با ارائه مدرک موجه که بسته شدن کالس درسی و يا وضعيت مرتبط با تماس با مريضان کوويد توسط 

  فرزند والدين مذکور را تصديق کند.


