
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/26/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

- אויסגעצויגענע קָאוויד -מיטלען פאר ארבעטער מיט לאנג -גאווערנער האקול אנאנסירט נייע הילפס
 ארבעטער פארגוטיגונג פאדערונגען   19

  
ניו יארק סטעיט ׳וואורקערס קאמפענסעישען׳ באורד שטעלט אוועק אומזיסטע וועבינאר סעריע און  

 טן, וועט העלפן מיט פייל׳ען קלעימס  וועבזייטל צו אויסשולן ארבעטער איבער זייערע רעכ
  

 פיילינג דעדליין קומט באלד אן פאר די אינפעקטירטע אנהייב אין דער פאנדעמיע  
  

- גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויסגעמאלדן אז ניו יארק סטעיט טוט אנבאטן נייע אינטערנעט
בן אז זיי זענען אנגעשטעקט געווארן מיט באזירטע בילדונגס מעגליכקייטן צו העלפן ארבעטער וואס גלוי

- צוליב זיין אויסגעשטעלט ביי דער ארבעט, איבערהויפט די וועלכע ליידן פון אנגייענדע לָאנג  19-קָאוויד
אנגעבאטן דורך דער ניו ארבעטער קאמפענסעישען   —ָאול סימּפטָאמען. א נייע סעריע פון וועבינארן ה

ע אויף ארבעטער רעכטן ווען עס קומט צו פייל׳ען אן ארבעטער׳ס  וועט צושטעלן אינפארמאצי —באורד 
קאמפענסעישען פאדערונג און די געלטער און / אדער מעדיצינישע בענעפיטן זיי קענען מעגליך זיין 

 בארעכטיגט צו באקומען.  
  

אין אונזער סטעיט, און פילע   19-״עס איז באלד צוויי יאר נאך דעם ערשטן באשטעטיגטן פאל פון קָאוויד
סימּפטָאמען וואס טוען נעגאטיוו  19-ארבעטנדע ניו יארקער שפירן נאך אלץ פארשלעפטע קָאוויד-שווער

זיך זעלבסט און זייערע באווירקן אויף זייער געזונט, וואוילזיין, און די מעגליכקייט אויסצוהאלטן 
אנהאלטנדע ווירקונגען פון - ״די וועלכע ליידן פון די לאנג האט גאווערנער האקול געזאגט.פאמיליעס,״  

דעם שרעקליכן וויירוס קומט זיך צו פארשטיין זייערע רעכטן און צו האבן צוטריט צו הילף מיט פייל׳ען 
מיטלען אויף דער אינטערנעט,  -די נייע הילפסארבעטערס פארגוטיגונג פאדערונגען. דורך איינפירן 

קענען מיר פארזיכערן אז די וועלכע האבן געדארפט ארבעטן טראץ די ריזיקע קענען זיך איינשאפן סיי 
 פאסיגע מעדיצינישע באהאנדלונג און סיי פארלוירענע וועידזש בענעפיטן וואס קומט זיך זיי.״  

  
געווארן אין פארבינדונג מיט דער ארבעט האבן צוויי יאר פון  די וועלכע זענען געשעדיגט אדער קראנק

דעם דאטום פון געשעדיגט אדער קראנק ווערן צו פייל׳ען אן ארבעטער פארגוטיגונג פאדערונג, כדי אז  
צוליב זייער  19-דער דעדליין קומט אן פאר ארבעטער וואונדן זענען אנגעשטעקט געווארן מיט קָאוויד

י אנהויב צייטן פון דער פאנדעמיע. פייל׳ען א קלעים איז וויכטיג ווייל ארבעטער  באשעפטיגונג אין ד
פארגוטיגונג בענעפיטן אין א באשטעטיגטע קלעים רעכענען אריין לעבנסלאנגע מעדיצינישע  

פארבינדענע קרענק אדער געשעדיגט ווערן. אפילו ארבעטער וועלכע האבן  -באהאנדלונג פאר די ארבעט
קענען פייל׳ען א קלעים צו באשיצן זייער צוקונפטיגע רעכטן פאר די   19-ום נאך קָאווידא גוטן ארויסק

מעדיצינישע בענעפיטן, אויב זיי זאלן זיך אמאל נייטיגן אין זיי. ארבעטער זאלן וויסן אז טראצדעם וואס  
פילו אויב עס  נישט אלע קלעימס וועלן אנגענומען ווערן, שאדט אבער בכלל נישט צו פייל׳ען א קלעים, א

 ווערט סוף כל סוף צוריקגעוויזן. 
  



  אזייגער 1: מיטאג צייט ביז 2022, 23פעברואר  •
  אזייגער 1: מיטאג צייט ביז 2022, 9מערץ  •
  אזייגער 1: מיטאג צייט ביז 2022, 13אפריל  •

  
נען אומזיסט און אפן פאר׳ן פובליק. אנטיילנעמער דארפן זיך נישט רעגיסטרירן פון  די וועבינארן זע

פאראויס און קענען אנטיילנעמען אין די סעסיעס דורך די לינקס פון אויבן, וועלכע וועלן זיך אויך געפונען  
 .  wcb.ny.gov/covid-19וועבזייטל ביי  19-אויף דער באורד׳ס געאייגנטע קָאוויד

  
ניו יארק סטעיט ארבעטער פארגוטיגונג באורד פארזיצער קלאריסע עם. ראדריגעז האט געזאגט,  

ארבעטנדע ניו יארקער, וועלכע קומט זיך יעדע  - ״מיר ביי דעם באורד זענען שטאלץ צו העלפן שווער
 19-בענעפיט וואס זיי זענען בארעכטיגט בשעת׳ן זיך ערהוילן פון ארבעט פארבינדענע קָאוויד

אמפליקאציעס און פון מיטמאכן סיי וועלכע אנגייענדע ווירקונגען. מיר ווילן זיכער מאכן אז יעדער איז  ק
באקאנט מיט זייערע רעכטן כדי אז זאלן קענען באקומען זייערע פארלוירענע וועידזש בענעפיטן און 

 צוקונפט.״    מעדיצינישע באהאנדלונג אין וואס זיי נויטיגן זיך, סיי איצט און סיי אין דעם
  

״ניו יארקער ארבעטער האבן  פרעזידענט מאריא סילענטא האט געזאגט,  AFL-CIOניו יארק סטעיט 
זיך איינגעשטעלט דורכאויס דער גאנצער פאנדעמיע. עס איז קריטיש וויכטיג אז ארבעטער  

וואס זיי נויטיגן  ביי דער ארבעט באקומען די בענעפיטן און באהאנדלונג אין 19- אויסגעשטעלט צו קָאוויד
זיך, וואס קומט זיך זיי, און וואס איז גאראנטירט דורכ׳ן געזעץ. מיט דערמוטיגן יעדע ארבעטער וואס  

ביי דער ארבעט צו פייל׳ען א קלעים מיט דער   19-גלויבט אז זיי זענען אויסגעשטעלט געווארן צו קָאוויד
האקול און דער באורד פאר זייער ארבעט אויף ארבעטער׳ס פארגוטיגונג באורד. מיר דאנקען גאווערנער 

   דער וויכטיגער נושא.״
  

טראצדעם וואס די ָאנליין סעסיעס זענען געצילט פאר ארבעטער וועלכע האבן פארלוירן צייט פון דער  
- ארבעט, האבן אנגייענדע מעדיצינישע פראבלעמען און / אדער פאלן אין דער קאטעגאריע פון ״לָאנג

איז אבער די אינפארמאציע שייך פאר סיי ווער עס   —י מיט פארשלעפטע סימפטאמען ד —האולערס״  
צוליב זיין אויסגעשטעלט ביי דער   19-גלויבט אז זיי זענען מעגליך אנגעשטעקט געווארן מיט קָאוויד

 ארבעט.  
  

-הילפס 19-בלעטלעך און אנדערע קָאוויד-אינפארמאציע איבער וועבינארן, אינאיינעם מיט נייע פאקט
יטלען פאר ארבעטער, ארבעטסגעבער, און אינשורענס באזארגער קען מען געפונען אויף דער  מ

. אין צוגאב איז פאראן אינפארמאציע און הילף מיט פייל׳ען א  וועבזייטל 19-באורד׳ס געאייגנטע קָאוויד 
-632( 877דורך רופן דער ניו יארק סטעיט ארבעטער פארגוטיגונגס באורד ביי )  19-קלעים פאר קָאוויד

4996 . 
  

וויסן אויב זיי שטייען אויס געשעדיגטע אדער קראנקע ארבעטער ווערן דערמוטיגט צו לאזן דעם באורד 
מניעות אדער מכשולות צו באקומען אינפארמאציע איבער דער קלעימס פראצעס אדער ווערן 

אפגעמוטיגט פון פייל׳ען א קלעים. אזעלכע סארט ארבעטער קענען שיקן אן אימעיל  
 פאר הילף.   AdvInjWkr@wcb.ny.gov צו:

  
 ### 
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