कोलोिाडो कार्यस्थल जनस्वास््र् अबिकािको पचायूः

तलबी बबदा, ध्र्ानाकर्यण, तथा सिु क्षासम्बन्िी उपकिण
स्वस्थ परिवािहरू तथा कार्यस्थल ऐन ("एचएफडब्ल्र्एू "): तलबी बबदा अबिकाि
समेट्ने: कोलोिाडोका सबै िोजगािदाताहरू, कुनै पबन आकािको भए पबन, ले तलबी बबदा बदनपु र्य
•
•
•
•
•

काामदारहरूले प्रति ३० घन्टा काम गरे बापि ("आतजिि तबदा") १ घण्टा िलबी तबदा, वर्िमा ४८ घण्टासम्म कमाउनुहुन्छ ।
जनस्वास््य आपिकाल (पीएचई) मा, जनस्वास््य आपिकाल सतकएको ४ हप्तासम्म, ८० घण्टासम्मको पूरक तबदा लागू हुन्छ ।*
तनयतमि काम-अवति र िलबले तबदाकाा लातग सञ्चय र क्षतिपूतििको दर तनिािरण गछि , उक्त अवतिमा सुतविाहरू जारी रहन्छन् ।
यस वर्ि नचलाइएको ४८ घन्टासम्मको आतजिि तबदा अको वर्ि प्रयोगका लातग सछि ।
तवतिष्ट पररतस्ितिहरूको तववरणहरूकाा लातग (अतनयतमि घण्टा, गैर-घण्टा िलब, आतद), पाररश्रतमक सुरक्षा तनयम ३.५, ७ सीसीआर ११०३-७ हेनुिहोस् ।

कामदािहरूले आबजयत बबदा बनम्न सुिक्षा वा स्वास््र् आवश्र्कताहरूमा प्रर्ोग गनय सक्नुहुन्र्:
(१)
(२)
(३)
(४)

तनदान वा रोकिाम सेवालगायि मानतसक वा िारीररक रोग, चोटपटक, वा त्यस्िो स्वास््य अवस्िा काम गनि बािा गछि ;
घराायसी दर्वु यिवहार, यौन हमला, वा आपरातिक उत्पीडन जसले स्वास््य, स्िानान्िरण, कानुनी, वा अन्य सेवाका आवश्यकिाहरूलाई तनम्त्याउँछ;
वगि (१) वा (२) मा वणिन गररएको अवस्िाको बेहोरताहेको कुनै पररवारको सदस्य छ; वा
जनस्वास््य आपिकालमा सरकारी अतिकारीले कामदारको कायिस्िल, वा कामदारको नानी जाने तवद्यालय वा स्याहार के न्र (स्िल) बन्द गरे मा ।

जनस्वास््र् आपतकाल (पीएचई) मा, कामदािहरूले जनस्वास््र् आपतकालको पूिक बबदा बनम्न आवश्र्कताहरूमा प्रर्ोग गनय सक्नुहुन्र्*:
(१) जनस्वास््य आपिकालमा रोगीसँग सम्पकि भए, लक्षणहरू देतिए, वा सरूवा तबमार लागेको पत्तालाग्दा स्व-संगरोि बस्दा वा कामबाट पािा लगाउँदा;
(२) त्यस्िा तबमारको तनदान, उपचार, वा स्याहार (रोकिामसम्बन्िी सेवासमेि) माग्दा;
(३) त्यस्िो स्वास््य अवस्िाका कारण काम गनि नसक्ने हुनु, जसबाट त्यस्िो तबरामीको संवेदनिीलिा वा जोतिम बढ्न सक्छ; वा
(४) वगि (१) - (३) मा वणिन गररएको नानी वा अरू पररवारको स्याहार गदाि, वा जनस्वास््य आपिकालका कारण जसको तवद्यालय वा तििु स्याहार के न्र अनुपलब्ि भएमा ।
जनस्वास््य आपिकालका बेला काामदारहरूले ४८ घन्टाको आतजिि तबदा कमाउन सक्नुहुन्छ र आतजिि तबदाभन्दा पतहले पूरक तबदा चलाउन सक्नुहुन्छ ।

िोजगािदाताका नीबतहरू (सच
ू ना; दस्तावेजीकिण; वृबिको प्रर्ोग; गोप्र्ता; ि तलबी बबदा बवविणहरू)
• बलबित सूचना ि पचायहरूूः रोजगारदािाहरूले (१) नयाँ कामदारहरूलाई अरू तवद्यमान कागजाि/नीतिहरूभन्दा तढलो नगरी सूचना तदनु; र (२) वर्िको अन्त्यसम्ममा अद्यिन पचािहरू देतिने
गरी राख्नु, र वििमान कामदारहरूलाई अद्यिन सूचनाहरू उपलब्ि गराउनुपछि ।
• "संभातवि" तबदाको सूचनााः रोजगारदािाहरूले कामदारहरूलाई "संभातवि" तबदा िाँचो हुदँ ा कसरी सूचना तदन सक्नुहुन्छ भनेर तलतिि रूपमा "उतचि तवतिहरू" अपनाउन सक्नुहुन्छ, िर त्यस्िो
नीति पालना नगने भनेर िलबी तबदा अस्वीकार गनि सक्नुहुन्न ।
• िोजगािदातालााई कामदािले काम गने चाि वा लगाताि बदनहरू (अर्ाात् कामदारले िी तदनमा काम गरा्नुप्यो, पात्रोका तदनहरू होइनन्) बबदा बलएको िण्डमा मात्र बबदा जार्ज
कािणका लाबग हो भनी देिाउन कागजातहरू चाबहन्र् ।
• तलबी बबदा लिन कुनै कागजात चाबहिँदैन, िर िर कामदारले काममा फके पतछ वा काम छाडेपतछ (जुन चाँडो हुन्छ) उपलब्ि गराउन सक्ने तबतत्तकै आवश्यक हुनसक्छ । जनस्वास््र्
आपतकाल बबदाका लाबग कुनै कागजात नचाबहिँन सक्र् ।
• कुनै कामदाि (वा कामदािको परिवािको सदस्र्) को स्वास््र्सम्बन्िी आवश्र्कतामा बबदा बवविण िाख्नुपिे, कामदारले प्रदान गनि सक् नुहुन्छ: (१) सेवाहरू प्राप्त भएमा स्वास््य वा
सामातजक सेवा प्रदायकबाट उतचि समयमा र कुनै िप िचि नगरी प्राप्त गनिाे कागजाि; अन्यथा (२) कामदारले आफाैां लेिाेको कागजाि ।
• घिार्सी दुर्वर्यवहाि, र्ौन हमला, वा आपिाबिक उत्पीडनसम्बन्िी आवश्र्कताकाा लाबग कामदाि (वा कामदािको परिवािको सदस्र्) का लाबग बबदा चाबहन्र् भनेि बवविण
िाख्नुपिे, कामदारले प्रदान गनि सक् नुहुन्छ: (१) उपरोक्त, कुनै कागजाि वा लेिन (उदाहरणका लातग प्रदायकबाट पाएको कानाुनी वा आश्रय सेवाहरू) वा (२) उपरोक्त, वा कानाुनी कागजाि
(उदाहरणका लातग रोका्का / कै द आदेि वा प्रहरीको तववरण) ।
• र्बद िोजगािदाताले जार्ज रूपमा काामदािको कागजात कम भएको ठानेमा, िोजगािदाताले: (क) कामदारलाई उक्त कागजाि प्राप्त गरे को साि तदनतभत्र वा कामदार काममा तफिाि
भएको वा छाडेर जाने (जुन चाँडो हाुन्छ) जानकारी तदनुपछि , र (ि) कमी पूिी गनि कामदारलाई कम्िीमा साि तदन तदनुपछि ।

िागु हुने लिलत १/१/२२: वालषिक रूपिा अद्यावलिक हुनपु र्ि ;
अद्यतन पचाि हरेक िध्य-लडसेम्बरिा उपिब्लि हुन्र्

• वृबिको प्रर्ोगाूः रोजगारदािा नीतिमा भर पदै, कामदारहरूले या ि घण्टा वा छ-तमनेट वृतिका दरले तबदा प्रयोग गनि सक्छन् ।
• कामदािको गोप्र्ताूः रोजगारदािाहरूले कामदारहरू (वा उहाँहरूको पररवारको) स्वस्ि पररवारहरू ििा कायिस्िल ऐन (एचएफडब््यूए) सम्बन्िी स्वास््य वा सुरक्षा जानकारीका "तववरणहरू"
िल
ु ासा गनि आवश्यक पदैन; यस्िा जानकारीलाई गोप्य मेतडकल तववरणका रूपमा मान्नपु छि ।
• अनिु ोि गिेका िण्डमा बवविणहरू उपलब्लि गिाउनपु र्य ूः रोजगारदािाहरूले हालको िलबी तबदाबारे कामदारहरूलाई तनम्न (१) चलाउन कति तबदा बाँकी छ, र (२) कुनै पतन जनस्वास््य
आपिकाल (पीएचई) का पूरक तबदासतहि वििमान सुतविा वर्िमा प्रयोग गररसके का तबदाबारे कागजािहरू उपलब्ि गराउनुपछि । सूचना प्रत्येक मतहना एक पटक वा स्वस्ि पररवारहरू ििा
कायिस्िल ऐन (एचएफडब््यूए) तबदाबारे िाँचो पदाि अनुरोि गनि सतकन्छ ।

प्रबतशोि वा स्वस्थ परिवािहरू तथा कार्यस्थल ऐनका अबिकािसिँग हस्तक्षेप
• तलबी बबदालाई "अनुपबस्थत" का रूपमा गणना गनय सबकदैन, जसको नतिजा कामबाट तनकातलने वा अरू प्रकारको जवाबी तिया हुनसक्छ ।
• तलबी बबदा बलिँदा काामदािले "आफ्नो सट्टा कामदाि" वा काम सक्ने उपार् िोज्न आवश्र्क पदैन ।
• िोजगािदाताले बनम्न अवस्थामा ती कामदािलाई जाबगिबाट बनका्न, िम्क्र्ाउन, वा अन्र्था प्रबतशोि सािँध्न, वा बबदाको प्रर्ोगमा हस्तक्षेप गनय सक्नुहुन्न, जसले (१) स्वस्ि
पररवारहरू ििा कायिस्िल ऐन (एचएफडब््यूए) तबदा माग्नु वा तलनुहुन्छ; (२) स्वस्ि पररवारहरू ििा कायिस्िल ऐन (एचएफडब््यूए) अतिकारहरू प्रयोग गनि अरू मान्छे लाई जानकारी तदनुहुन्छ
वा सहायिा गनुिहुन्छ; (३) स्वस्ि पररवारहरू ििा कायिस्िल ऐन (एचएफडब््यूए) उजुरी दिाि गनुिहुन्छ; वा (४) स्वस्ि पररवारहरू ििा कायिस्िल ऐन (एचएफडब््यूए) उ्लंघनको अनुसन्िानमा
सहयोग/सहायिा गनुिहुन्छ ।
• र्बद कामदािको उबचत, ईमान िमयले गिेको स्वस्थ परिवािहरू तथा कार्यस्थल ऐन (एचएफडब्ल्र्ूए) गुनासो, अनुिोि, वा अरू गबतबवबि गित र् भने त्यसमा रोजगारदािा सहमि
हुनु वा मञ्जुरी तदन आवश्यक छै न, िर यसकाा लातग कामदारतवरुि कायिवाही गनि सक् नुहुन्न । काामदारहरूले छुट्टीको दरुु पयोग गरे को भए, त्यसको पररणामहरू आफैं भोग्न गनि सक् नुहुन्छ ।

जनस्वास््र् आपतकाल ध्र्ानाकर्यण काननु ("पीएचईडब्ल्र्"ू ):
कार्यस्थलका स्वास््र्समब् नि् ी सिोकािहरू र्वर्क्त गने तथा सुिक्षासम्बन्िी उपकिण प्रर्ोग गने कामदािको अबिकाि
समेट्ने: सबै िोजगािदाताहरू तथा कामदािहरू, बनबित स्वतन्त्र ठे केदािहरू
• जनस्वास््य आपिकाल ध्यानाकर्िण कानुन (पीएचईडब््यू) ले "रोजगारदािाहरू" र "काामदारहरू" मात्र नभई सबै "प्रतितनतिका मतु ियाहरू" (एक रोजगारदािा वा कम्िीमा ५ स्विन्त्र
ठे केदारहरू भएको र्वयवसाय) र "कामदारहरू" (कामदारहरू वा "प्रतितनतिका मुतिया" मा स्विन्त्र ठे केदारहरू) लाई समेट्छ ।

जनस्वास््र् आपतकालमा कार्यस्थल स्वास््र् / सुिक्षा उ्लङ्घनको बविोि गने कामदािको अबिकाि*:
• जनस्वास््य आपिकाल र त्यससम्बतन्िि अवस्िामा तनम्न कायिहरूतवरुि प्रतििोि साँध्न वा हस्िक्षेप गनि अवैि हुन्छ:
(१) कायिस्िलमा सरकारी स्वास््य वा सुरक्षा तनयमहरूको उ्लङ् घन, वा महत्त्वपूणि कायिस्िलको स्वास््य वा सुरक्षा ििराबारे , अनौपचाररक रूपमाै भए पतन, प्रतितनतिका मतु िया, अरू
कामदारहरू, सरकार, वा जनमानसमा जार्ज सिोकािहरू उठाउने;
(२) माति उ्लेि गररएको र्वयवहारको बविोि गने वा बर्ान बदने, सहाार्ता गने वा अनुसन्िान वा प्रतियामा भाग बलने वा प्रतििोिको कारबाही गरन् े वा त्यसमा हस्िक्षेप गने ।
• प्रतितनतिका मतु ियाले कामदारको जनस्वास््य आपिकाल ध्यानाकर्िण कानुनसम्बन्िाी सरोकारमा ध्यान तदन आवश्यक छै न, िर अझै पतन त्यही कारणले कामदारलाई कामबाट तनका्न वा
अन्य कारबाही गनि सकतादैन, जबसम्म सरोकार र्वयावहाररक र ईमान िमिले गरे को तियो ।

उनीहरूको आफ्नो र्वर्बक्तगत सुिक्षासम्बन्िी उपकिण ("पीपीई") प्रर्ोग गने कामदािको अबिकाि
• यतद पीपीई (१) ले कायिस्िलमा उपलब्ि गराइने उपकरणभन्दा बढी सिु क्षा प्रदान गछि भने, (२) सरकारी स्वास््य तनकाय (सघं ीय, राज्य, वा स्िानीय) द्वारा तसफाररस गररएको, र (३) ले
कामदारलाई काम गनय अक्षम बनाउिँदैन भने कामदारलााई स्वेच्र्ाले आफ्नै पीपीई (मास्क, फे सगाडि, पञ्जा आतद) लगाउन अनुमति तदनुपछि ।

उजुिी अबिकाि (एचएफडब्ल्यूए तथा पीएचईडब्ल्यअ
ू न्तगयत)
• उजुरीहरू चा अज्ञाि सूचनाहरू तवभागमा उ्लंघन भएको जनाउ तदनुहोस्, वा मद्दु ा-पूवािवस्िाका उपायहरू असंभव भएपतछ अदालिमा दिाि गनुिहोस् ।

यो पचािले कोलोराडो कायिस्िल जनस्वास््यका दईु कानाुनहरू, एसबी २०-२०५ (िलबी तबदा) र एचबी २०-१४१५ (ध्यानाकर्िण ििा र्वयतक्तगि सरु क्षा उपकरण) को सांक्षेप रूप तदन्छ । यसले कोलोराडो जनस्वास््य ििा वािावरण तवभाग (CDPHE),
वा स्िानीय जनस्वास््य तनकायहरूबाट संघीय पेिागि सरु क्षा ििा स्वास््य ऐन (OSHA) अन्िगििका अन्य स्वास््य वा सरु क्षा कानुनहरू, तनयमहरू र आदेिहरू समेट्दनै । त्यस्िा स्वास््य ििा सरु क्षा जानकारीका लातग तिनै तनकायहरूमा सम्पकि गनहुि ोस् ।
र्ो पचाय कामदािहरूको सबजलै पहुिँचमा िािेको, घिबाट काम गने कामदािहरूलाई बदएको, आवश्र्कताअनुसाि अन्र् भार्ाहरूमा प्रदान गरिएको, ि कुनै पबन पुिानो संस्किणलाई वाबर्यक रूपमा अद्यतन गरिएको संस्किणहरूले प्रबतस्थापन गरिएको हुनुपर्य ।

र्ो पचाय सांक्षेप रूप हो ि श्रम कानाुनको पूणय जानकािीकाा रूपमा भि पनय सबकिँ दैन । सबै बनर्महरू, त्र् पानाहरू, अनुवादहरू, प्रश्नहरू, वा गुनासााहरू, वा जनस्वास््र्का आपतकालीन बस्थबतकाा लाबग (*मापदण्ड पूिा
हुने आपतकाल जनविी २००२ सम्म प्रभावकािी िहन्र्) सम्पकय गनयहु ोस:्

श्रमबाक स्ति तथा त्र्ाङ्क बवभाग (DIVISION OF LABOR STANDARDS & STATISTICS), ColoradoLaborLaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, ३०३.३१८.८४४१ / ८८८.३९०.७९३६

