
COVID-19 Benepisyo ng mga Miyembro 
Talahanayan 1: Senaryo para sa mga miyembro ng 1199NW na naninirahan sa Washington at mga benepisyong magagamit 

Senaryo para sa mga 
miyembro ng 1199NW 

PFMLA L&I UI Bayad ng 
Pederal sa 
Pagliban sa 
Trabaho Dahil sa 
Pagkakasakit at 
FMLA 

CARES  Mga 
Benepisyong 
Naipon 

Mababang sensus 
  

X 
 

X 
 

Sarado ang departamento, 
walang ibang trabahong 
maaring gawin 

  
X 

 
X 

 

Sarado ang departamento, 
tinanggihan ang inaalok na 
trabaho 

  
(Depende sa 
dahilan ng 
pagtanggi) 

 
(Depende sa 
dahilan ng 
pagtanggi) 

? 

Per diem, hindi tumatanggap 
ng tipikal na oras 

  
X 

 
Marahil 

 

Immunocompromised 
(Mahina ang immune system) 

Posible.  Kung 
kayang 
magtrabaho, 
gamitin ang UI 

 
X 

 
X ?  

Ang dependent ay 
immunocrompromised  

Posible 
   

X  X 

Naka-Quarantine 
 

X X X X X 

May sakit na COVID-19 X X 
 

X X X 



Pagliban sa pagpasok dahil 
sa Pag-aalaga ng Bata 

  
Depende kung 
kayang patuloy 
na mag-
trabaho, 
halimbawa, sa 
bahay 

X Kung 
Pangunahing 
Tagapag-alaga 
at hindi maaaring 
magtabaho sa 
ibang lugar 

X 

Madalas na mga Katanungan o FAQs (Frequently Asked Questions) 

1. Kailangan ko bang ubusin muna ang aking naipong time off bago ako makatanggap ng mga benepisyo mula sa 
gobyerno? 

• Habang hinihikayat ng estado ang mga empleyado na gamitin ang kanilang "time off (oras ng pahinga) na bayad ng 
employer," o naipong time off bilang "una at pinakamagandang opsyon," hindi ka obligadong gawin ito. 
 

2. Kung tumatanggap ako, o umaasang makatanggap, ng mga benepisyong pederal o mula sa estado, maaari bang 
makuha ang aking naipong time off upang madagdagan ang halagang ito upang mabuo ko ang aking 
pangangailangan? 

• Ang PFMLA, FMLA na galing sa Pederal, Bayad na sick leave (pagliban dahil sa pagkakasakit), Kompensasyon para sa 
mga Manggagawa L&I: Posibleng magamit ang mga naipong benepisyo o makagamit ng bayad na pang-administratibong 
pagliban upang mapunan ang kakulangan upang mabuo ang iyong pangangailangan katulad ng iyong sweldo.  Bilang 
isang unyon, pinipilit namin ang mga employer na magbigay ng bayad na pang-administratibong pagliban upang mabuo 
ang mga pangangailangan ng tao at ang isa pang alternatibo ay ang payagang gamitin ang naipong leave na sa 
kasamaang palad ay hindi pa sinasang-ayunan ng iba. 

• Unemployment (Pagkawala ng Trabaho): Kung ikaw ay nawalan ng trabaho o nabawasan ang oras ng trabaho at 
tumatanggap ng mga benepisyo dahil dito, ang anumang bayad na natanggap mula sa iyong pinagtatrabahuhan sa 
panahon ng kawalan ng trabaho ay dapat iulat, at ang iyong mga benepisyo sa Unemployment ay mababawasan ng 
halagang katumbas ng ng nagamit mong bayad na time off kaya hindi ito isang mahusay na opsyon para mabuo ang 
iyong pangangailangan. 
 

3. Kung ang aking trabaho ay tinanggal dahil sa pagsasara ng buo o bahagi ng isang departamento, halimbawa, kung  
walang mga elektibong operasyon, maaari ba akong mag-aplay ng benepisyo sa unemployment? 

• Maaari kang mag-aplay ng unemployment at ang kabayarang matatanggap mo ay depende kung ilang oras kang 
nagtatrabaho. 



• Ang batas ng CARES, na nakadetalye sa ibaba, ay may malawak na paliwanag tungkol benepisyo sa unemployment 
upang matugunan ang tanong na ito at iba pang mga isyu.  Tingnan ang pang siyam na numero para sa karagdagang 
impormasyon sa mga opsyon. 

 
4. Ano ang mga bagong batas pederal na nagpapalawak ng mga benepisyo para sa mga taong apektado ng COVID-19? 

• Families First Coronavirus Response Act (FFCRA): Ang batas na ito ay para lamang sa mga pampublikong employer at 
pribadong employer na ang bilang ng mga empleyado ay mas mababa sa 500.  Nagbibigay ang FFCRA sa mga sakop 
nitong employer ng opsyong "hindi isama" sa probisyong ito ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 
(healthcare workers) kabilang ang lahat ng mga empleyado ng mga ospital at mga nursing homes, ngunit kung nanaisin,  
maaari pa ring isama ng mga employer sa mga benepisyong itinakda sa FFCRA ang kanilang mga healthcare workers. 

o MGA BENEPISYO: (1) ang mga karapat-dapat na empleyado ay maaaring makatanggap ng hanggang 80 oras na 
bayad na sick leave sa buong rate ng suweldo kung sila ay nasuring may COVID-19 o nakakaranas ng mga 
sintomas at naghihingay sa pagsusuri; (2) ang mga karapat-dapat na empleyado ay maaaring makatanggap ng 
hanggang 80 oras na bayad na sick leave sa halagang dalawang-katlo ng kanilang normal na rate ng sweldo kung 
hindi magtrabaho dahil sa isang makatwirang paggamit ng leave upang mangalaga sa isang nalagay sa 
quarantine o para sa isang batang ang paaralan o ang nangangalaga ay nagsara dahil sa COVID-19; at (3) ang 
karapat-dapat na mga empleyado na nagtatrabaho nang hindi bababa sa 30 araw ay maaaring makatanggap ng 
hanggang sa 10 karagdagang linggo ng bayad leave na pangpamilya at pangmedikal na ang halaga ay nasa 
dalawang-katlo ng kanilang normal na rate ng sweldo upang mangalaga sa batang ang paaralan o nangangalaga 
sa mga bata ay nagsara dahil sa COVID-19. 

• Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES): Pinalawig ng Kongreso ang pagpapalawak sa maaring 
makuhang benepisyo sa unemployment sa maraming paraan tulad ng sumusunod: 

o Sa ilalim ng CARES, pinarami pa ang mga taong maaaring maka-benepisyo sa Unemployment, kabilang ang 
sinumang hindi makapagtrabaho dahil sa COVID-19, kabilang ang mga indibidwal na hindi makatugon sa 
karaniwang eligibility requirements, tulad ng mga kailangan sa paghahanap ng trabaho - kung ang isang tao ay 
pansamantalang natanggal sa panahon ng krisis ng COVID-19, maaari na silang ituring na kwalipikadong 
tumanggap ng benepisyo sa Unemployment kahit na hindi naghahanap ng iba pang trabaho habang naghihintay 
na pabalikin ng kanilang employer. 

o Ang Pederal na pamahalaan ay magbibigay ng karagdagang $600 bawat lingo sa panahon ng pagtanggap ng at 
bilang dagdag sa tinatanggap na benepisyo sa Unemployment.  

o Habang ang mga benepisyo sa Unemployment ay karaniwang ibinibigay nang hanggang 26 na linggo, ang batas 
na ito ay nagpapahaba sa benepisyo nang hanggang 39 na linggo (humigit-kumulang 9 na buwan), hanggang sa 
Disyembre 31, 2020. 
 
 

5. Kung hindi ko tinanggap ang inialok na trabaho, ano ang aking mga opsyon para ako ay mabayaran? 



• Ang iyong mga susunod na hakbang ay nakasalalay kung bakit mo tinangihan ang inialok na trabaho.  Kung ito ay dahil 
sa iyong walang kakayanang magtrabaho sa kasalukuyan dahil sa ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay may sakit, ang 
PRMLA ay maaaring maging pinaka mabuting opsiyon kung ang bayad na pang-administratibong leave ay hindi maaari. 

• Kung ito ay dahil nararandaman mong hindi ligtas o hindi mo kaya ang trabahong inialok sa iyo, at ang iyong employer ay 
hindi nag-aalok ng opsiyong magtrabaho nang virtual o telework, ang unemployment o PUA ay maaari mong opsiyon. 
 

6. Kailangan kong manatili sa bahay kasama ang aking (mga) anak.  Anong mga resources ang magagamit? 

• Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang pampublikong employer o sa isang pribadong employer na may mga 
empleyadong mahigit sa 500 at sila ay pumayag na hindi ka masaklaw ng benepisyo ng FFCRA bilang isang healthcare 
provider, ikaw ay dapat maging kwalipikado sa bayad na Sick Leave o bayad na paglibang Pampamilya at Medikal ayon 
sa probisyon ng bataas kung ang paaralan o nangangalaga sa iyon (mga) anak ay nagsara dahil sa COVID-19. 

• Ang pinalawig na benepisyo sa Unemployment gamit ang PUA ay maaari din. 

• Para sa mga residente ng King County: maaari naming suportahan ang aming mga kapwa manggagawang kasapi ng 
unyon sa pamamagitan ng pag-enrol sa union childcare setting.  Kung ikaw ay nasa Seattle, maaari kang mag-aplay 
gamit ang sumusunod na link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-
5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u  
Kung ikaw ay nasa labas ng Seattle, tumawag sa Child Care Resources sa 1-800-446-1114 

• Ang DSHS site ay may mga links sa Child care Aware, Families, Friends and Neighbor program, at may mapa ng WA na 
mayroong maaaring pangangalaga para sa mga bata na magagamit ng healthcare workers  sa bawat distrito: 
https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information 
 

7. Ako’y nababahala sa pagsasagawa ng direktang pangagalaga ng pasyente sa ngayon dahil nakokompromiso ang 
immune system ko o ng aking mahal sa buhay at ang aking employer ay hindi nagpapahintulot/nagbibigay ng virtual 
na trabaho.  Kailangan ko bang humingi ng benepisyong estado/pederal? 

• Kung ang bayad na paglibang administratibo ay hindi maaari, maaari kang humingi ng benepisyo sa unemployment sa 
ilalim ng PUA. 

• Kung ikaw ay hindi makapagtrabaho dahil ikaw o ang iyong dependent ay nagkasakit dahil sa pagkakompromiso ng 
immune system at nagtatrabaho, maaari kang magkwalipika para sa PFMLA o PUA. 
 

8.  Maaari ba akong sabay na makatanggap ng PFMLA at Unemployment Insurance? 

• Hindi, ang PFMLA ay para sa mga hindi na makababalik sa trabaho ngayon dahil sa malubhang kondisyon ng kalusugan.  
Ang benepisyo sa Unemployment ay nangangahulugang ikaw ay may kakayanang magtrabaho at muling babalik sa 
pagtatrabaho o naghahanap ng bagong mga opportunidad na makapagtrabaho. 
 

9. Ano ang pagkakaiba ng regular na benepisyo sa Unemployment at ng kasunduang SharedWork? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u
https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information


• Ang mga Employers ay maaaring mag-aplay para sa programang ESD’s SharedWork bilang isang paraan upang 
mapababa ang benepisyo sa Unemployment, kung kailangan nilang magbawas ng mga tauhan.  Ang mga 
manggagawang nabawasan ang mga oras ng trabaho ngunit nagtatrabaho ng 50-90% ng kanilang normal na oras ng 
pagtatrabaho ay maaaring maging kwalipikadong makatanggap na pro-rated na benepisyo sa Unemployment 
o gamit ang SharedWork na programa kung ang kanilang employer ay nag-aplay para dito. 

• Kung ang manggagawa ay pansamantalang natanggal sa trabaho, na may inaasahang siya’y makababalik sa trabaho, 
sila ay maaaring makatanggap ng “standby” na benepisyo sa Unemployment – ang manggagawa ay maaaring humiling 
ng Standby, o ang employer ay maaaring humiling ng Standby para sa manggagawa sa form na natanggap nila mula sa 
ESD. 

• Kung ang employer ay magbabawas ng operasyon at sa gayon ay magbabawas din ng oras ng mga manggagawa, ang 
employer ay maaaring humiling ng “Partial” na benepisyo sa Unemployment para sa kaniyang mga manggagawa, 
hanggat ang kaniyang mga manggagawa ay nagtatrabaho nang hindi bababa sa 16 na oras kada linggo. 
 

10. Sinubukan kong mag-aplay para sa “Stand by” na benepisyo sa Unemployment at ako ay nakakuha ng agarang 
pagtanggi.  Ano ang dapat kong gawin? 

• Batid ng ESD (para sa Unemployment) ang kasalukuyang ginagawang pag-update sa kanilang mga sistema sa 
kompyuter at kung ang mga manggagawa ay nakakakuha ang agarang pagtanggi sa kanilang aplikasyon, ito ay maaaring 
isang pagkakamaling teknikal at muli itong rerebisahin. 

• Para sa mga nakakaranas ng mababang census at/o pagsasara ng mga departamento na walang iniaalok na oportunidad 
na trabaho, opsyon ang paghahanap ng trabaho sa ilalim ng benepisyo ng Unemployment at maaring opsyon ang 
sumailalim sa estadong standby na maaaring piliin nang hanggang sa 12 linggo. 
 

11. Gaano katagal akong makatatanggap ng benepisyo ng unemployment”? 

• Dahil sa batas pederal, ang mga benepisyo ay pinalawig ng kabuuang 39 na linggo – o humigit-kumulang na siyam na 
buwan. 

• Tandaan na kung ikaw ay hindi karapat-dapat tumanggap ng benepisyo sa Unemployment bago ang kamakailang 
pagdeklara ng batas pederal, hinihiling ng Employment Security Department (ESD) ng Washington na hintayin ninyong 
ma-set-up ang sistema para tumanggap ng aplikasyon bago mag-aplay.  Ito ay tinatayang mangyari sa kalagitnaan ng 
Abril. 
 

12. Kailan magsisimula ang aking pagtanggap ng benepisyo sa unemployment? 

• Tinanggal ng Estado ng Washington ang isang linggong paghihintay, kaya ang mga benepisyo ay magsisimula sa araw 
na ikaw ay mag-aplay, maliban na lamang kung nasa ilalim ng PUA, ang mga benepisyo ay maaaring makuha retroactive 
mula Enero 27, 2020. 



• Ang opisina para sa Unemployment ay humahawak ng napakaraming unemployment claims, at maglalabas ng mga tseke 
sa mga na-aprubahang claims sa lalong madaling panahon, ngunit ito ay hindi kasing bilis ng dati.  Kung kailangan mo ng 
pansamantalang tulong, maaaring bisitahin ang karagdagang mga resources dito: coronavirus.wa.gov 
 

13.  Ano pang ibang resources at tulong ang ibinibigay sa mga taga-Washington? 

• Ang Estado ng Washington ay nakapagbigay ng karagdagang tulong kasama ang pansamantalang pagpapatigil sa mga 
pag-papaalis sa tirahan, tulong para sa mga serbisyo ng utilities, at libreng tanghalian sa mga paaralan para sa mga bata. 
 

14.  Anu-ano ang aking mga karapatan bilang isang taong immunocompromised, o taong may mataas na panganib na 
magkasakit ng COVID-19 sa trabaho? 
Ayon sa proklamasyon ni Gobernador Inslee noong ika-13 ng Abril: 

• Kailangang gumamit ng iyong employer ang lahat ng naaangkop na alternatibong pagtatrabaho, tulad ng “telework” o 
pagtatrabaho mula sa ibang lugar, at naaangkop na social distancing (paglalagay ng pagitan sa bawat tao).  

• Bukod dito, kailangang payagan ng mga employers ang mga manggagawa na gamitin ang kanilang naipong leave o 
pagliban sa trabaho o ang benepisyo sa Unemployment kung ang alternatibong trabaho ay hindi maaari at hindi nila kaya 
ang tradisyonal na pagtatrabaho. 

• Kung maubos na ang bayad na leave sa trabaho, kailangang patuloy na magbigay ang employer ng benepisyo para sa 
health insurance na maaaring nakatali sa pagka-empleo hanggang bumalik ang manggagawa sa trabaho.  

• Hindi maaaring gumawa ng masamang aksyon ang mga employers sa pagkaka-empleo ng mga manggagawang may 
kompromisadong immune system sa pamamagitan ng pagtatanggal nila sa trabaho na may permanenteng kapalit.  

• Ang may mataas na peligrong magkasakit ay tinutukoy sa pamamagitan ng determinasyon ng CDC na nasa edad 65 
pataas at ano mang gulang ng taong may iniindang kondisyong pangkalusugan (certain chronic underlying health 
conditions) na mas malamang na magkaroon ng malalang sakit o mamatay nang dahil sa COVID-19.  

 
15. Kung ako ay nahawa ng COVID-19, o ako ay nalantad dito, paano ko mapapatunayang ito ay nangyari sa lugar ng 

trabaho?  Anu-ano ang aking mga karapatan para sa pag-file ng Workers Compensation? 

• Ayon sa memorandum ni Gobernador Inslee noong ika-10 ng Abril 10 tungkol sa Workers’ Compensation habang may 
COVID-19, maliban kung may patunay na walang nangyaring on-the-job na exposure, ang mga manggagawang 
pangkalusugan na nahawa sa COVID-19 sa trabaho, o na-quarantine dahil sa potensyal na pagka-lantad, ay karapat-
dapat na tumanggap ng benepisyo sa Workers’ Compensation.  

• Bukod dito, para sa mga employers na walang mga “self-insured” na kompensasyon para sa manggagawa, ang mga 
gastusin sa mga claims na nauugnay sa COVID-19 ay hindi gagamitin ng employer para kalkulahin ang mga premiums 
ng manggagawa para Workers Compensation sa hinaharap. 
 
 

http://coronavirus.wa.gov/


FAQs sa Montana 

16. Ako ay nakatira sa Montana.  Mayroon ba akong benepisyong katulad ng sa mga kasapi sa Washington? 

• Ang mga benepisyo ng PUA ay pederal at ipinatutupad din sa Montana 

• Ikaw ay maaaring mag-aplay para sa benepisyo sa Unemployment kung ikaw ay natanggal sa trabaho o ang iyong oras 
ng trabaho ay binawasan, kung ikaw ay inutusan ng isang medikal na propesyonal na mag “self-quarantine” (mandatory 
quarantine), at tinanggap mo ang boluntaryong “leave of absence”.  Tingnan ang chart para sa karagdagang 
impormasyon. 

• Para sa benepisyo sa Unemployment, kung may planong pagbabalik sa trabaho, ang suhestiyon ng Montana Department 
of Labor & Industry ay magplanong bumalik sa Setyembre 30, 2020“.  Kung ang pagbalik sa trabaho ay naging mas 
maaga, kailangan lang itigil ng mga empleyado ang pag-file (para sa unemployment) at bumalik na sa trabaho.” 

• Ang pagbabayad ng cash para sa naipong “leave” ay hindi kinakailangan habang nasa pamamahinga o pansamantalang 
pagkatanggal sa trabaho. 
 

17. Anu-ano pang resources at tulong ang ibinibigay sa Montana? 

• Ang Estado ng Montana ay nakapagbigay ng karagdagang tulong kasama ang pagbabawal sa pagpapaalis ng mga 
nangungupahan at sa paniningil ng mga multa dahil sa huling pagbabayad ng renta 

• Ang mga serbisyo ng Utility ay hindi maaaring itigil habang umiiral ang kautusang manatili sa bahay o “stay-at-home” 
 


