
 

 कोलोराडो कार्यस्थलको सार्यजनिक स्र्ास््र् अनिकार पोस्टर: जिु 1, 2022 मा अद्यार्निक गररएको: र्ार्षयक रूपमा अद्यार्निक हुि सक्छ; 

         तलबी नबदा, नवर्सलब्लोइङ र सरुक्षात्मक उपकरण     अद्यार्निक गररएको पोस्टर प्रत्र्के नडसमे्बरको मध्र्मा उपलब्ि हुन्छ।

स्र्स्थ पररर्ार र कार्यस्थल ऐि (“HFWA“): तलबी नबदासम्बन्िी अनिकारहरू 

कभरेज: कुि ैपनि साइजका सब ैकोलोराडोका रोजगारदाताल ेतलबी नबदा उपलब्ि गराउिपुछय 

• सब ैकमयचारीले प्रनत 30 घण्टा काम गदाय 1 घण्टा तलबी छुट्टी (“अर्जयत नबदा“) कमाउँछि्, जुि र्षयमा 48 घण्टासम्म हुन्छ। 

• सार्यजनिक स्र्ास््र् आपतकाल (PHE) समाप्त भएको 4 हप्तासम्म, PHE मा 80 घण्टासम्मको पूरक नबदा लाग ूहुन्छ।* 

• कमयचारीहरूलाई छुट्टीको समर्मा उिीहरूको निर्नमत तलब दर भुक्तािी गिय आर्श्र्क पछय र रोजगारदाताले उिीहरूका लाभहरू ददि जारी राख्नुपछय। 

• 48 घण्टासम्म प्रर्ोग िगररएको आर्जयत नबदा अको र्षयमा प्रर्ोग गिय सदकन्छ। 

• नर्शेष पररनस्थनतहरूबारे (अनिर्नमत समर्, घण्टा अिुसार भुक्तािी िगररिे, आदद) नर्र्रणहरूका लानग, ज्र्ाला संरक्षण निर्म 3.5, 7 CCR 1103-7 हिेुयहोस्। 

कमयचारीहरूल ेनिम्न सरुक्षा र्ा स्र्ास््र् आर्श्र्कताहरूका लानग आर्जयत नबदा प्रर्ोग गिय सक्छि:् 

(1) निदाि र्ा रोकथाममूलक स्र्ाहार लगार्त मािनसक र्ा शारीररक नबमारी, चोटपटक र्ा स्र्ास््र् समस्र्ा जसले काम गिय ददँदैि; 

(2) घरेलु दरु्व्यर्हार, र्ौि दरु्व्यर्हार र्ा आपरानिक उत्पीडि जसले स्र्ास््र्, स्थािान्तरण, कािुिी र्ा अन्र् सेर्ाका आर्श्र्कताहरू निम्त्र्ाउँछ; 

(3) र्गय (1) र्ा (2) मा र्व्ाख्र्ा गररएको अर्स्थाको अिुभर् गरररहकेो पररर्ारको सदस्र्को हेरचाह गिे; र्ा 

(4) PHE मा, सार्यजनिक अनिकारीले कार्यस्थल र्ा नर्द्यालर् र्ा कमयचारीको बच्चाको स्र्ाहार स्थल बन्द गरेको। 

सार्यजनिक स्र्ास््र् आपतकाल (PHE) मा, कमयचारीहरूल ेनिम्न आर्श्र्कताहरूका लानग परूक PHE नबदा प्रर्ोग गिय सक्छि*्: 

(1) सङ्क्रमण, लक्षण र्ा PHE मा सरुर्ा रोगको निदािका कारण आफूलाई आइसोलेसिमा राख्न र्ा काम िगिय; 

(2) त्र्स्तो रोगको निदाि, उपचार र्ा हरेचाह खोज्ि (रोकथाममूलक हरेचाहसनहत); 

(3) त्र्स्तो रोगको खतरा र्ा जोनखम बढाउि सके्न स्र्ास््र् समस्र्ाको कारणले काम गिय असमथय हुँदा; र्ा 

(4) (1)-(3) र्गयमा पिे बालबानलका र्ा पररर्ारको अन्र् सदस्र् र्ा PHE को कारणले नर्द्यालर् र्ा बाल हेरचाह अिुपलब्ि भएको बच्चाको हेरचाह गिय। 

PHE को अर्निमा, कमयचारीहरूले अझ ैपनि 48 घण्टासम्मको आर्जयत नबदा कमाउँछि् र आर्जयत नबदाअनघ पूरक नबदा प्रर्ोग गिय सक्छि्। 

रोजगारदाता िीनतहरू (सचूिा; कागजात; र्नृिको प्रर्ोग; गोपिीर्ता; र तलबी नबदाका रेकडयहरू) 

• नलनखत सचूिा तथा पोस्टरहरू। रोजगारदाताहरूले (1) िर्ाँ कमयचारीहरूलाई अन्र् अिबोर्डयङ कागजात/िीनतहरूभन्दा अनघ िै सूचिा ददिुपछय; र (2) अद्यार्निक 

गररएका पोस्टरहरू प्रदशयि गिुयपछय र र्षयको अन्त्र्सम्ममा र्तयमाि कमयचारीहरूलाई अद्यार्निक गररएका सूचिाहरू उपलब्ि गराउिुपछय। 

• “परू्ायिमुानित“ नबदाको लानग सचूिा। कमयचारीहरूलाई “पूर्ायिुमानित” नबदा आर्श्र्क भएमा उिीहरूले सूचिा कसरी उपलब्ि गराउिुपछय भन्ने बारेमा 

रोजगारदाताहरूले नलनखत रूपमा “र्व्ार्हाररक प्रदरर्ाहरू“ अपिाउिुपछय, तर त्र्स्तो िीनतको पालिा िगरेकोमा तलबी नबदा अस्र्ीकार गिय सक्दिैि्। 

• रोजगारदाताल ेनबदा र्ा लगातार चार र्ा सोभन्दा बढी कार्य ददि (अथायत् कमयचारीले काम गिुयपिे ददि, पात्रो ददि होइि) का लानग भएमा मात्र आर्जयत नबदा र्ोग्र् 

कारणका लानग नथर्ो भिी कागजातहरू देखाउि आग्रह गिय सकु्नहुन्छ। 

• आर्जयत नबदा नलिका लानग कागजात आर्श्र्क पदिै, तर कमयचारी काममा फकयिे नबनिकै र्ा कामबाट अलग हुिे नबनिकै (जुि पनहले हुन्छ) आर्श्र्क हुि सक्छ। PHE 

नबदाका लानग कुि ैकागजात आर्श्र्क पदिै। 

• कमयचारीको (र्ा कमयचारीको पररर्ारको सदस्र्को) स्र्ास््र्सम्बन्िी आर्श्र्कताका लानग नबदा दस्तार्जेीकरण गिय, कमयचारीले निम्न कुरा उपलब्ि गराउि सकु्नहुन्छ: 

(1) सेर्ाहरू प्राप्त भएमा स्र्ास््र् र्ा सामानजक सेर्ा प्रदार्कबाट प्राप्त कागजात र उनचत समर्मा र थप खचय िगरी कागजात प्राप्त गिय सदकन्छ; अन्र्था (2) कमयचारीले 

आफँैले लेखेको कुरा। 

• घरेल ुदरु्व्यर्हार, र्ौि दरु्व्यर्हार र्ा आपरानिक उत्पीडिसम्बन्िी आर्श्र्कताको लानग कमयचारी (र्ा कमयचारीको पररर्ारको सदस्र्) लाई नबदा आर्श्र्क छ भिी 

दस्तार्जेीकरण गिय, कमयचारीले निम्न अन्तगयत कागजात र्ा नलनखतमा उपलब्ि गराउि सक्छ: (1) मानथको (जस्तै कािुिी प्रदार्क र्ा आश्रर् सेर्ाहरूबाट प्राप्त 

कागजात) र्ा (2) मानथको र्ा कािुिी कागजात (जस्तै रोक लगाउिे आदेश र्ा प्रहरी ररपोटय)। 

• कुिै रोजगारदाताल ेकमयचारीको कागजातमा कमी भएको ठािमेा, रोजगारदाताले: (A) कमयचारीलाई कागजात प्राप्त गरेको र्ा कमयचारी काममा फर्कयएको र्ा छुरट्टएको 

सात ददि नभत्र (जुि पनहले हुन्छ) सूनचत गराउिुपछय र (B) कमयचारीलाई कमी पूरा गिय कम्तीमा सात ददिको समर् ददिुपछय। 

• र्नृिको प्रर्ोग। रोजगारदाता िीनतको आिारमा, कमयचारीहरूले घण्टा अिुसार नबदाको प्रर्ोग गिय र्ा छ-नमिेट र्ृनि प्राप्त गिय सक्छि्। 

• कमयचारीको गोपिीर्ता। रोजगारदाताहरूले कमयचारीहरूलाई उिीहरूको (र्ा उिीहरूको पररर्ारको सदस्र्को) HFWA-सम्बन्िी स्र्ास््र् र्ा सुरक्षा जािकारीबारे 

“नर्र्रणहरू” खुलासा गिय आग्रह गिय सक्दैिि्; उक्त जािकारीलाई गोप्र् मेनडकल रेकडयको रूपमा र्व्र्हार गिुयपछय। 

• रेकडयहरू राख्नपुछय र अिरुोिमा उपलब्ि गराउिपुछय। रोजगारदाताहरूले कुिै पनि पूरक PHE नबदा लगार्त कमयचारीहरूको (1) प्रर्ोगको लानग उपलब्ि र (2) हालको 

लाभ र्षयमा प्रर्ोग गररएका हालको तलबी नबदाको मात्राका कागजातहरू उपलब्ि गराउिुपछय। प्रनत मनहिा एक पटक र्ा HFWA नबदाको आर्श्र्कता पदाय 

जािकारीको अिुरोि गिय सदकन्छ। 

HFWA अनिकारहरूमा प्रनतशोि र्ा हस्तक्षपे 

• तलबी नबदालाई “अिपुनस्थनत” को रूपमा गणिा गिय सदकँदिै जसले कामबाट हटाउिे र्ा अन्र् प्रकारको प्रनतकूल अर्स्था निम्त्र्ाउि सक्छ। 

• तलबी नबदा ललँदा, कमयचारील े“प्रनतस्थापि कामदार” र्ा कामको कभरेज प्रदाि गिय आर्श्र्क पदिै। 

• रोजगारदाताल ेनिम्न कुरा गि ेकमयचारीलाई बखायस्त गिय, िम्की ददि र्ा अन्र्था बदला नलि र्ा नबदाको प्रर्ोगमा हस्तक्षपे गिय सक्दिै जसले: (1) HFWA नबदाको 

अिुरोि गदयछ र्ा नबदा नलन्छ; (2) HFWA अनिकारहरू प्रर्ोग गिय अको र्व्नक्तलाई जािकारी र्ा सहर्ोग गदयछ; (3) HFWA उजूरी दार्र गदयछ; र्ा (4) HFWA 

उल्लङ्क्घिको अिुसन्िािमा सहकार्य/सहार्ता गदयछ। 

• कुि ैकमयचारीको र्व्ार्हाररक, असल-निर्तको HFWA उजूरी, अिरुोि र्ा अन्र् गनतनर्नि गलत छ भिे, रोजगारदाताले र्समा सहमनत जिाउि र्ा स्र्ीकृत गिय 

आर्श्र्क हुँदैि तर र्सको लानग कमयचारी नर्रुि कार्यर्ाही गिय सक्दैि। कमयचारीहरूले छुट्टीको दरुुपर्ोग गरेमा पररणामहरूको सामिा गिय सक्छि्। 

सरुनक्षत स्र्ास््र्/सरुक्षा अनभर्व्नक्त र नवर्सलब्लोइङ (“PHEW“): 

कामदारको कार्यस्थलको स्र्ास््र्/सरुक्षा सरोकार र्व्क्त गि ेर सरुक्षात्मक उपकरण प्रर्ोग गि ेअनिकार 

कभरेज: सब ैरोजगारदाता र कमयचारी, साथ ैनिनित स्र्तन्त्र ठेकेदारहरू 

• PHEW ले “रोजगारदाताहरू“ र “कमयचारीहरू“ मात्र िभई सब ै“ नप्रनन्सपल“ (रोजगारदाता र्ा कम्तीमा 5 जिा स्र्तन्त्र ठेकेदारहरू भएको र्व्र्सार्) र “कामदार“ 

(“नप्रनन्सपल“ का लानग काम गिे कमयचारीहरू र्ा स्र्तन्त्र ठेकेदारहरू) लाई समेट्छ। 

कामदारको कार्यस्थलको स्र्ास््र्/सरुक्षा उल्लङ्क्घिको नर्रोि गि ेअनिकार: 

• निम्न कार्यहरू नर्रुि बदला नलि ुर्ा हस्तक्षपे गिुय गैर-कािुिी हो : 

(1) सरकारी स्र्ास््र् र्ा सुरक्षाका निर्महरूको कार्यस्थल उल्लङ्क्घि र्ा महत्त्र्पूणय कार्यस्थलको स्र्ास््र् र्ा सुरक्षा सम्बन्िी खतराको बारेमा अिौपचाररक रूपमा, 

नप्रनन्सपल, अन्र् कामदार, सरकार र्ा आम जिता लगार्तमा उनचत सरोकारहरू उठाउिे; 

(2) मानथ सूचीबि आचरणको नर्रोि गिे र्ा बदला नलिे र्ा हस्तक्षेपका बारेमा अिुसन्िाि र्ा कार्यर्ाहीमा गर्ाही ददि,े सहार्ता गि,े र्ा अिसुन्िािमा भाग नलिे। 

• नप्रनन्सपलले कामदारको PHEW-सम्बन्िी सरोकारलाई सम्बोिि गिय आर्श्र्क छैि, तर र्सले अझ ैपनि सरोकार र्व्ार्हाररक र असल-नर्श्वासको भएसम्म त्र्स्तो 

सरोकार उठाउिे कामदार नर्रुि बखायस्त र्ा अन्र् कारबाही गिय सक्दैि। 

कामदारहरूको आफ्िो र्व्नक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण (“PPE”) प्रर्ोग गि ेअनिकार: 

• र्दद PPE (1) ले कार्यस्थलमा उपलब्ि गराइिे उपकरणले भन्दा बढी सरुक्षा प्रदाि गछय भिे, (2) सरकारी स्र्ास््र् निकार् (संघीर्, राज्र् र्ा स्थािीर्) द्वारा नसफाररस 

गररएको छ भिे र (3) ले कामदारलाई काम गिय असक्षम बिाउँदिै भिे कामदारलाई स्र्नैछछक रूपमा आफ्ि ैPPE (मास्क, फेसगाडय, पन्जा, आदद) लगाउिे अिुमनत 

ददिुपछय। 

उजरुी अनिकारहरू (HFWA र PHEW दरु् ैअन्तगयत) 

• उजूरी र्ा बेिामी सुझार्हरूको रूपमा नडनभजिमा उल्लङ्क्घिहरू ररपोटय गिुयहोस् र्ा पूर्य-मुद्दाका उपार्हरू समाप्त भएपनछ अदालतमा दार्र गिुयहोस्।
 

र्ो पोस्टरले तीि ओटा कोलोराडो कार्यस्थलका सार्यजनिक स्र्ास््र् कािुिहरू सारांशकृत गदयछ: SB 20-205 (तलबी नबदा), HB 20-1415 र SB 22-097 (स्र्स्थ तथा सुरक्षा नवर्सलब्लोइङ)। र्सले कोलोराडो जिस्र्ास््र् तथा र्ातार्रण नर्भाग (CDPHE)  

र्ा स्थािीर् जिस्र्ास््र् एजेन्सीहरूको संघीर् पेशागत सुरक्षा तथा स्र्ास््र् ऐि (OSHA) लगार्त अन्र् स्र्ास््र् र्ा सुरक्षाका कािुि, निर्म र आदेशहरू कभर गदैि। त्र्स्ता स्र्ास््र् र सुरक्षा जािकारीका लानग ती एजेन्सीहरूलाई सम्पकय  गिुयहोस्। 

र्ो पोस्टर कामदारहरूलाई पहुचँ गिय सनजल ैहुि ेगरी प्रदशयि गररएको, दरू कामदारहरूसगँ साझा गररएको, आर्श्र्कतािसुार अन्र् भाषाहरूमा उपलब्ि गराइएको र कुि ैपनि र्ार्षयक अद्यार्निक ससं्करणसगँ प्रनतस्थापि गररएको हुिपुछय। 

र्ो पोस्टर एक साराशं हो र पणूय श्रमसम्बन्िी काििुको जािकारीको रूपमा र्समा भर पिय सदकँदिै। सब ैनिर्म, त्र् पािा, अिरु्ाद, प्रश्न र्ा उजरुी 

र्ा जिस्र्ास््र् आपतकालीि नस्थनतका लानग (*र्ोग्र् आपतकाल जिु 2022 सम्म लागरू्ोग्र् रहन्छ), निम्नमा सम्पकय  गिुयहोस:् 
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