
Nếu tôi được yêu cầu làm việc nhưng 
tôi không nghĩ điều đó an toàn thì sao? 
 

Người lao động có quyền từ chối thực hiện công việc 
không an toàn hoặc nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này 
có thể khó chứng minh. Nếu quý vị gặp phải nguy cơ 
ở nơi làm việc, quý vị có thể cân nhắc việc nộp đơn 
khiếu nại bảo mật cho Ban An Toàn và Sức Khỏe 
Nghề Nghiệp California (CalOSHA). 

Người lao động có quyền có thiết bị an toàn phù hợp, 
bao gồm khẩu trang và găng tay cùng các biện pháp 
giữ vệ sinh phù hợp ở nơi làm việc.   

Để đề cập đến tình trạng như thế, người lao động có 
quyền cũng đồng nghiệp tổ chức đề cập đến các điều 
kiện không an toàn. Chủ lao động cản trở việc tổ 
chức như thế là trái pháp luật.  

Nếu chủ lao động không theo hướng dẫn về COVID-
19, điều này có thể cấu thành nguyên nhân hợp lý để 
người lao động nghỉ việc và vẫn đủ điều kiện để nhận 
bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, để đủ điều kiện 
nhận bảo hiểm thất nghiệp, trước hết người lao động 
phải cố gắng giải quyết vấn đề với chủ lao động trước 
khi nghỉ việc hoặc cho thấy việc giải quyết vấn đề 
không có hiệu quả.       

 
Chủ lao động của tôi được quy định 
phải làm gì cho sự an toàn của tôi? 

 Triển khai Chương Trình Phòng Ngừa COVID-19 
cụ thể tại trụ sở để giải quyết nguy cơ về sức 
khỏe (ví dụ, sàng lọc, giữ khoảng cách vật lý, 
thông khí, che mặt, v.v.) 

 Điều chỉnh các tình trạng không an toàn hoặc 
không tốt cho sức khỏe và điều tra bất kỳ tình 
trạng nhiễm trùng nào.    

 Thông báo cho người lao động bằng văn bản về 
bất kỳ phơi nhiễm nào và cung cấp xét nghiệm 
miễn phí trong thời gian trả lương (cho người lao 
động đã bị phơi nhiễm với COVID). 

 

 Thông báo cho cơ quan y tế công cộng về nhiều 
trường hợp lây nhiễm hoặc bùng phát ở nơi làm 
việc. 

 

Nếu tôi có nguy cơ bị COVID cao hơn 
thì sao? 

Nếu quý vị có tình trạng bệnh lý y tế nghiêm trọng cấu 
thành thương tật (chẳng hạn giới hạn hoạt động chủ 
yếu trong cuộc sống) và điều đó đặt quý vị ở mức 
nguy cơ nhiễm COVID cao hơn, quý vị có thể được 
quyền có “sự điều chỉnh cho phù hợp.” 

Điều chỉnh cho phù hợp có thể bao gồm điều chỉnh 
nhiệm vụ công việc, làm việc tại nhà, gia hạn thời 
gian nghỉ phép, hoặc phân công công việc khác.    

Một khi nhận biết về khuyết tật, chủ lao động cần phải 
làm việc với quý vị một cách nhanh chóng, “quy trình 
tương tác, có thiện ý“ (trao đổi qua lại với quý vị) về 
những điều chỉnh có thể thực hiện. Tuy nhiên, nếu 
việc điều chỉnh cụ thể mà quý vị yêu cầu gây “khó 
khăn quá mức” cho chủ lao động, thì họ có thể từ 
chối cung cấp điều này. 

 

Chuyện gì xảy ra nếu tôi, thành viên hộ 
gia đình, hoặc đồng nghiệp mắc bệnh? 
 
Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương Bổ Sung năm 2022: 
Lụật mới về Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương Bổ Sung 
của California chi trả cho người lao động không thể 
làm việc từ Ngày 1 Tháng Một, 2022 đến 30 Tháng 
Chín, 2022 vì lý do liên quan đến COVID. Chi trả cho 
chủ lao động có từ 26 nhân viên trở lên. Luật cho 
phép đến 80 giờ nghỉ bệnh có hưởng lương liên quan 
đến COVID, được chia thành hai phần, mỗi phần 40 
giờ. Đây là phần bổ sung ngoài “tiêu chuẩn” nghỉ 
bệnh được hưởng lương được mô tả dưới đây. 

Chủ lao động phải cho phép nghỉ bệnh có hưởng 
lương bổ sung sau khi có yêu cầu qua lời nói hoặc 
bằng văn bản. Chủ lao động không được phép yêu 
cầu giấy bác sĩ trước khi cho phép nghỉ.  

Quý vị có thể sử dụng Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương 
Bổ Sung để tự chăm sóc cho bản thân hoặc người 
nhà bị nhiễm COVID-19 hoặc đến nơi hẹn tiêm vắc-
xin hoặc giải quyết các tác dụng phụ của vắc-xin 
COVID. 

Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương: Theo luật nghỉ bệnh 
có hưởng lương “theo tiêu chuẩn” của California, nói 
chung người lao động cũng được hưởng 1 giờ nghỉ 
bệnh có hưởng lương cho mỗi 30 giờ làm việc. Quý vị 

được quyền sử dụng nghỉ bệnh có hưởng lương để 
chăm sóc cho bản thân hoặc người nhà (con cái, cha 
mẹ, người phối ngẫu, bạn đời sống chung, ông bà, 
cháu nội ngoại, hay anh chị em). Một số luật địa 
phương (bao gồm San Francisco và Oakland) cũng 
cho phép sử dụng nghỉ bệnh để chăm sóc cho “người 
được chỉ định” nếu người lao động không có người 
phối ngẫu hoặc bạn đời sống chung nhà. Quý vị phải 
được thanh toán vào ngày trả lương trong kỳ lương 
kế tiếp sau khi đã sử dụng nghỉ bệnh có hưởng lương 
.   

Nghỉ Khác: Tùy thuộc vào phần quy mô công ty của 
chủ lao động và số giờ quý vị đã làm việc, quý vị cũng 
có thể được nghỉ để bảo vệ việc làm khi điều trị hoặc 
chăm sóc người trong gia đình theo Đạo Luật Nghỉ 
Bệnh Chăm Sóc Người Nhà của liên bang hoặc Đạo 
Luật về Quyền Gia Đình Nhà của California. Quý vị 
cũng có thể được hưởng trợ cấp nghỉ chăm sóc 
người trong gia đình có hưởng lương của California, 
với điều kiện là quý vị có thể trình giấy chứng nhận 
của bác sỹ .  

Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang (SDI): Nếu quý vị 
không thể làm việc do khuyết tật, quý vị có thể đủ 
điều kiện hưởng SDI. Quý vị sẽ cần giấy chứng nhận 
của bác sỹ. 

Bồi Thường Tai Nạn Lao Động: Nếu quý vị mắc 
bệnh trong khi làm việc hoặc do làm việc, quý vị có 
thể được hưởng tiền bồi thường tai nạn lao động. 
Quý vị cần báo cáo thương tích cho chủ lao động 
trong vòng 30 ngày xảy ra thương tích. Bồi thường tai 
nạn lao động chi trả chăm sóc y tế, thương tật và trợ 
cấp tử vong. 

Trả Lương khi bị Cách Ly: Nếu quý vị phải nghỉ làm 
do phơi nhiễm COVID ở nơi làm việc, quý vị có thể 
được hưởng khi bị cách ly. Lương khi bị cách lý áp 
dụng chỉ khi nào quý vị không được làm việc từ xa 
cũng như không nhận trợ cấp thương tật trong thời 
gian nghỉ. 

Trả lương khi bị cách ly cho phép trả lương ở mức 
thông thường cho thời gian nghĩ không làm việc. Chủ 
lao động có thể yêu cầu người lao động Nghỉ Bệnh 
Có Hưởng Lương Bổ Sung trước. 
 
Người lao động không tiếp xúc với người khác hoặc 
được bảo hiểm theo các quy định về bệnh lây qua khí 
dung (chẳng hạn như nhân viên bệnh viện hoặc nhân 



viên phòng thí nghiệm) không được trả lương khi bị 
cách ly. 

 

Một số bảo vệ liên quan đến COVID 
tránh bị trả thù là gì?  

 
Chủ lao động của quý vị không được phép trả thù 
người lao động vì: 
 

 Sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng bất kỳ loại 
nghĩ bệnh có hưởng lương nào, bao gồm trả 
lương khi bị cách ly; 

 

 Từ chối làm công việc vi phạm các quy định về 
an toàn và sức khỏe và công việc sẽ gây rủi 
ro thật sự rõ ràng cho quý vị hoặc đồng 
nghiệp của quý vị  

 Báo cáo vi phạm pháp luật hoặc từ chối tham 
gia hoạt động sẽ vi phạm pháp luật. 

   
Trả thù bao gồm việc cho nghỉ việc, chấm dứt, giảm 
giờ làm, báo cáo hoặc đe doạ báo cáo người lao 
động hoặc người nhà với cơ quan di trú, nộp hoặc đe 
doạ nộp báo cáo giả cho cảnh sát.  

 

Chủ lao động của tôi có thể bắt buộc 
tiêm chủng không? 

 
Có, chủ lao động được phép yêu cầu người lao động 
tiêm vắc-xin trước khi người lao động trở lại làm việc 
và đưa ra bằng chứng tiêm chủng. 
 
Tuy nhiên, chủ lao động không thể áp dụng quy định 
đó theo cách vi phạm luật chống phân biệt đối xử. 
Luật này cấm quấy rối hoặc phân biệt đối xử căn cứ  
theo các đặc tính được bảo vệ (chẳng hạn như sắc 
tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục). Chủ lao 
động cũng phải đưa ra điều chỉnh phù hợp liên quan 
đến khuyết tật hoặc tín ngưỡng hoặc thực hành tôn 
giáo được cho là chân thành bằng cách tham gia quy  
trình tương tác có thiện ý đúng hạn. 
 
Chủ lao động có thể không cho nhân viên vào nơi làm 
việc nếu việc thuê lại nhân viên sẽ đặt chủ lao động 
vào tình huống khó khăn, nhân viên không thể thực 
hiện các nhiệm vụ chủ yếu ngay cả khi có điều chỉnh 
phù hợp hoặc nhân viên không thể thực hiện các 

nhiệm vụ chủ yếu mà không gây nguy hiểm cho sức 
khỏe và sự an toàn của nhân viên hay nhân viên khác 
ngay cả khi có điều chỉnh phù hợp. 
 

Quyền được tuyển dụng lại là gì? 
 
Theo luật California, chủ lao động phải đề nghị vị trí 
mở trước tiên cho người lao động cũ “hội đủ điều 
kiện” (những người nắm giữ chức vụ tương tự hay 
chức vụ giống như vậy khi cho nghỉ việc) theo trình tự 
thâm niên. Luật này bao gồm khách sạn, câu lạc bộ 
tư nhân, trung tâm tổ chức sự kiện, các hoạt động 
dịch vụ khách hàng ở sân bay, các nhà cung cấp dịch 
vụ ở sân bay, và các dịch vụ dành cho toà nhà (gác 
cổng, bảo dưỡng toà nhà hoặc nhân viên bảo vệ). 
 
Để đủ hội điều kiện có quyền này, quý vị phải được 
tuyển dụng bởi chủ lao động có mua bảo hiểm dành 
cho nhà tuyển dụng trong thời gian từ 6 tháng trở lên 
trong năm trước Ngày 1 Tháng Một, 2020 và ngừng 
làm việc với chủ lao động này vì lý do kinh tế, không 
vi phạm kỷ luật hay liên quan đến COVID. 
 
Người lao động phải trả lời đề nghị trở lại làm việc 
trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đề nghị. 
Luật này sẽ hết hạn vào Ngày 31 Tháng Mười Hai, 
2024. San Francisco và Oakland cũng có luật riêng 
về quyền trở lại làm việc. 
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