Pamilya-muna - batas tugon
sa Coronavirus (Families First
Coronavirus Response Act)
May bisa mula Abril 2, 2020
hanggang Disyembre 31, 2020
May-bayad na pahinga (ilang araw) para
sa pagkakasakit
Mga employer na may empleyadong mas
kakaunti sa 500 1,2
Lahat

May bayad na bakasyon para sa
pagkakasakit
Employer na
Mga employer na sakop ng FMLA (Family
sakop
Medical and Leave Act) 1
Manggagawa
Mga manggagawa na nasa trabaho ng 30+
na araw
Kailan pwedeng Kapag nasuri ng COVID-19 o nagpapagaling, Kapag walang kakayanang magtrabaho
gamitin?
kung nag-aalaga ng kapamilyang may
dahil ang mga eskuwelahan ng mga anak
3
sakit , kung sumusunod sa rekomendasyon or lugar na nangangalaga sa mga anak
ng awtoridan ng pampublikong kalusugan ay sarado dahil sa emerhensya ukol sa
pampublikong kalusugan
Durasyon
Para sa mga Full-time na empleyado, 10
12 linggong may-bayad na bakasyon,
araw (80 oras), para sa mga part-time,
unang 10 araw ay maaaring hindi bayad
dependa sa karaniwang oras na sila ay may (dahil maaaring kasabayan ng paid sick
trabaho sa loob ng dalawang linggo
day o maybayad na pahinga dahil sa
pagkakasakit)
2/3 ng regular na bayad, hanggang $200
Halaga
Pangangalaga sa sarili: regular na bayad,
kada araw ($10,000 kabuuan)
hanggang $511 kada araw ($5,110
kabuuan)
Pangangalaga sa pamilya: 2/3 ng regular na
bayad, hanggang $200 kada araw ($2000
kabuuan)
Mga employer na may bilang ng
Pansinin
Ang mga ito ay karagdagan sa leave o
bakasyon ng manggagawa, ang mga
manggagawa na mas kakaunti sa
25 ay maaaring hindi saklaw ng
employer ay hindi maaaring hingin na
ikaw ay maghanap ng kapalit para sa iyong proteksyon ukol sa trabaho dahil sa
trabaho
pangkasalukuyang kalagayan
1. Maaaring hindi saklaw ang mga manggagawa sa nangangalaga sa kalusugan (Healthcare) o mga
Emergency Responder
2. Mga employer na may manggagawa na mas kakaunti sa 50 ay maaaring humingi na maibuklod
3. Anak, domestic partner, magulang, asawa, mga buntis, mga nakatatanda (senior citizen), mga taong may
disabilidad, mga kapatid, lolo’t lola, o matalik na kamag-anak
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