
 رسالھ الموافقھ
 

المحلي  SEIUھذه االتفاقیة بین لجنة أوریغون ھوكیر (صاحب العمل) و 

، أوبیو (االتحاد) 503  

	

الغرض من االتفاقیة  
 

) ھو مرض تنفسي یمكن أن ینتقل من شخص آلخرCOVID-19مرض كورونافیروس الجدید (  

شخص. یكون العاملون في مجال الرعایة الصحیة أكثر عرضة للتعرض والعدوى  10

. مثلCOVID-19بـ   

طرفًا مصلحة مشتركة في ضمان صحة وسالمة المستھلك واألسر والعمال 11یتشارك   

والمجتمع وكعاملین في مجال الرعایة الصحیة على الخطوط األمامیة في تقدیم  12

الضروریات  

حیة للمستھلكین المحتاجین ، ینبغي أن تسترشد قرارات صاحب الخدمات الص 13

العمل للتسجیل  

من قبل مراكز السیطرة على األمراض وغیرھا من وكاالت الصحة العامة.  14

باإلضافة إلى ذلك ، ترغب األطراف  

العمل مًعا على اتخاذ خطوات معقولة لحمایة المستھلك واألسر والعمال من 15  

.COVID-19التعرض غیر الضروري لألمراض المعدیة بما في ذلك  16  
	

دعم المستھلكین والعمال ؛ تخفیف المخاطر  
	

بحیث یكون ذلك  Care Planسیكون مدیر الحالة قادًرا على التفویض بالمرونة في 

العمل ضرورًیا  

، یمكن القیام بھ دون حضور  IADLتم القیام بھا خارج المنزل ، مثل  20

ستھلكالم  



للتخفیف من مخاطر التعرض. 21  

مكتًبا محلًیا بالتفویض المسبق لساعات العمل اإلضافیة  22سیتم السماح لـ 

القصیرة األجل المرتبطة بالمستھلك  

. ھذا یتضمنCOVID-19حاجة ال یتم تلبیتھا بسبب نقص القوى العاملة بسبب  23  

الخدمات والدعم للعدم توفر العمال اآلخرین الذین یقدمون عادة  24  

فرد. 25  

بتوفیر تفویض ساعات إضافیة عبر البرید اإللكتروني اآلمن  Caseاسمح لمدیري  26

بدالً من ذلك  

في انتظار إصدار قسیمة جدیدة. سیكون ھذا البرید اإللكتروني بمثابة إذن  27

مسبق.  

سیتمكن العاملون من إرسال قسائمھم عبر البرید اإللكتروني عبر البرید 

اإللكتروني اآلمن لتجنب المزید من اإلمكانات  

التعرض ومكاتب كیانات إدارة الحالة. 29  

التنازل عن شرط توقیع المستھلك على جدول زمني (مرة واحدة) إذا كان 30  

و COVID-19مستھلك أو عامل تعرض ألعراض  31  

فقط. COVID - 19إما عزل ذاتي أو في الحجر الصحي. ھذا خاص بـ  32  

معدات الوقایة الشخصیة في ارتفاع الطلب وھناك نقص في جمیع أنحاء  33

الوالیة. سوف یتنازل صاحب العمل عن  

) یوًما لطلبات معدات الوقایة الشخصیة في 20فترة انتظار لمدة عشرین ( 34

كیانات إدارة الحالة المحلیة و  

لوقایة ستواصل العمل لشراء المزید من اإلمدادات. سیتم توفیر معدات ا 35

الشخصیة ل  

36 HCWs / PSWs .كما ھو متاح  
	

الساعات الضائعة  



لن تفقد أي رعایة منزلیة أو عامل دعم شخصي رقم مقدم الخدمة الخاص بھ في 

عداد المفقودین  

. الرعایة المنزلیة أو الشخصیةCOVID-19العمل بسبب التعاقد أو التعرض ل  3  

المحلي أو كیان إدارة الحالة إذا لم یجب على عامل الدعم إخطار المكتب  4

یتمكن من ذلك  

.COVID - 19لمواصلة العمل بسبب التعرض أو تقلص  5  

. قضیةCOVID-19في حالة غاب فیھا عامل عن العمل أو فقد أجره بسبب  6  

COVID - 19مدراء نموذًجا یؤكد عدم فقد ساعات العمل بسبب  7سیكمل   
	

:نالتواصل بین صاحب العمل والعاملی  
سیقوم صاحب العمل بإبالغ السیاسات المحدثة إلى كل من النقابة والعاملین  

یتم تطویرھا وتوزیعھا. 11  

جھًدا لحسن النیة لتقدیم إشعاًرا بالتحدیثات القادمة DHSستبذل  12  

) ، ھیئة الصحة في والیة أوریغون CDCمن مراكز السیطرة على األمراض ( 13

)DSHS OHA(  

أي وكالة محلیة أو والیة أو فیدرالیة أخرى للعمال على  أو 14سیتم توفیر 

الفور ،  

إبالغ العمال بأي مخاطر محتملة من قبل المستھلكین أو الموظفین اآلخرین 16  

مطلوبة عندما تكون معروفة من قبل كیان إدارة الحالة. ھذا اإلخطار سوف  17

فقط  

حة شخصیةفي خطر ولن یحتوي على أي ص HCW / PSWإلى أن  18یشیر   

معلومات للشخص الذي قد یكون سبب اإلخطار. 19  

یتم تشجیع العمال على تقدیم إشعار إلى كیان إدارة الحالة إذا كانوا 20  

أنھم ربما تعرضوا للفیروس ، دون أي سلبیة 21یعتقد   

.تداعیات على عملھم أو مزایاھم 22  

الدعم الشخصيسیقدم صاحب العمل إلى االتحاد عدد الرعایة المنزلیة و 23  



عامالً ممن تعرضوا للعرض وكذلك عددھم في إجازة مدفوعة األجر 24  
	

یغطي خطاب االتفاق ھذا جمیع الموظفین المتعاقد معھم من الباطن.  

یلتزم الطرفان بجمیع القواعد واللوائح والتوصیات من قبل الوالیات  27

المحلیة والدولة  

وكالة اتحادیة. 28  

التورید ھذا عند رفع إعالن حالة الطوارئ سینتھي قانون  29 عن طریق 19 -  

حاكم والیة أوریغون. 30  

31  

لصاحب العمل 32  
	

عن االتحاد:  

 
میلیسا أنجر  

المدیر التنفیذي  

SEIU Local 503  
                       	

 
 
 
 

		


