مخصصات المرض المعززة لوباء كوفيد –  19ودفعات البطالة الوبائية
لألشخاص الحائزين على العالة الحكومية المباشرة

بإمكان أي عامل/موظف (بما فيهم غير اليرلنديين) الحصول على مخصصات المرض المعززة بد ًءا
من اليوم األول عند ضرورة إنعزالهم عن اآلخرين

يوم الجمعة الموافق  7آب/اغسطس 2020
ن
ن
والموظفي الذين تم تشخيص اصابتهم بكوفيد –  ، 19والذين تم
عاملي
أكدت وزيرة الحماية اإلجتماعية  ،هيذر همفريز  ،لل
نصحهم من قبل طبيب العائلة ب نضورة عزل انفسهم عن اآلخرين (العزل الذات) ألنهم مصدر محتمل ل ر
نش فيوس كوفيد – ، 19
ان بإمكانهم اآلن تقديم طلب للحصول عىل مخصصات المرض المعززة.
ن
ن
ن
التأمي اإلجتماع) واصحاب
موظف القطاع العام الذين يدفعون نسبة منخفضة من نضيبة
الموظفي (ماعدا بعض
يحق لكل
ر
ن
األعمال الحرة  -بما فيهم الغي ايرلنديي واألشخاص الحائزين عىل العالة الحكومية المباشة – تقديم طلب للحصول عىل
مدفوعات مخصصات المرض المعززة لوباء كوفيد – .19
نف وقت سابق من هذا األسبوع  ،حصلت الوزيرة همفريز عىل موافقة الحكومة لتمديد فية تطبيق خطة مدفوعات المرض
المعززة حت  31آذار/مارس من العام المقبل.
لتلف هذه المدفوعات  ،يجب عىل الموظف/العامل أن:
● يتم تشخيص اصابته بعدوى كوفيد –  19من قبل طبيب ممارس معتمد أو يكون مشخصا من قبل طبيب ممارس معتمد
وتم نصحه بتطبيق العزل الذات ؛
● يياوح عمره ماب ن
ي  66 – 18سنة ؛
● يكون نف وظيفة أو يعمل لحسابه الخاص  ،وأن يكون قد اشتغل نف األسابيع األربعة السابقة إلصابته بالعدوى  ،ويتم اثبات
ذلك عن طريق شهادة مصدقة من تاريخها ؛
● يكون لديه عقد عمل ( نف حال كونه موظفا أو عامال) ؛
ن
ن
تأمي اجتماع مؤهل واحد عىل األقل ف األسابيع األربعة السابقة لتقديم طلب الحصول عىل
● وأن يكون قد دفع مبلغ
المدفوعات.

كيفية التقديم:
عي اإلنينيت عىل موقعwww.MyWelfare.ie :
أرسع وأسهل طريقة لتقديم طلب الحصول عىل هذه المدفوعات ه ر
كذلك يمكنك الحصول عىل نماذج طلبات التقديم من الوزارة عن طريق اإلتصال بنا عىل رقم)01( 704 33.. :
ن
بمعت أن الدفع يبدأ من اليوم األول الذى يتم فيه تشخيص
اليتم تطبيق فية انتظار للحصول عىل مدفوعات كوفيد – ، 19
الموظف كونه مصابا وغي قادر عىل العمل .نف الظروف األعتيادية  ،اليتم الدفع لألشخاص الذين قدموا عىل طلب حصول إعانة
المرض نف األيام الستة األوىل من الطلب .تمت ازالة هذا ر
الشط لصالح الحصول عىل مخصصات المرض المعززة.

التشخيص:
إذا كنت تعتقد انك مصاب بكوفيد –  19وتحتاج لإلتصال بالطبيب  ،فإن هذه اإلستشارة الطبية المتعلقة بكوفيد –  19وجميع
اإلحاالت إلجراء اختبار يتم تغطية تكاليفها بالكامل من قبل مسئول الخدمات الصحية التنفيذية (اإلج أس إي) وبالتاىل فىه
ن
مجات كذلك.
مجانية .اختبار التشخيص

الدفع:
مبلغ الدفع الشخص للفرد هو  350يورو اسبوعيا  ،مقارنة بالمبلغ االعتيادى إلعانة المرض وهو  203يورو نف األسبوع.
يتم دفع مخصصات المرض المعززة :
ن
اسبوعي منذ تشخيص الفرد كونه مؤهل طبيا للعزل الذات ؛
 لفية حت مدة رعشة اسابيع كحد أقص عند التأكد من كون الشخص مصابا بكوفيد –  19بوثيقة طبية.

علقت الوزيرة همفريز قائلة:

’’ جلب كوفيد 19-العديد من التحديات لكل شخص  ،عائلة  ،أفراد أرسة ومكان عمل نف جميع انحاء الدولة .أود التأكيد للناس ان
إعانة المرض المعززة متوفرة لألشخاص الذين هم نف حاجة إىل المطالبة بهذه المدفوعات .أرغب عىل وجة التحديد التأكيد أن غي
ر
اإلير ن
المبارسة هم عىل دراية كاملة بتوفر هذه المدفوعات وكيفية تقديم طلب
لنديي واألشخاص نف استالم اإلعانة الحكومية
الحصول عليها.
المسئولي نف وزارت العمل مع زمالئهم نف وزارة العدل لضمان تزويد كل مركز إعانة حكومية ر
ن
مبارسة بهذه
’’ لقد طلبت من
ن
المعلومات وتوصيلها لكل شخص يسكن ف هذه المراكز دون تأخي.
’’ نف حال تواجد استفسارات او مخاوف لدى الشخص  ،بإمكانه اإلتصال ر
مبارسة بقسم مخصصات المرض التابع لوزارت
والتحدث مع مسئول رسم ريشح له كيفية الحصول عىل هذه المدفوعات ويجيب عىل أي استفسارات قد تكون لديه
بالخصوص ‘‘.

دفعات البطالة الوبائية :
ساكني نف مراكز اإلعانة الحكومية الم ر
ن
ن
ن
ن
بارسة تقديم طلب
والموظفي ال
لنديي
الموظفي الغي اير
أكدت الوزيرة كذلك ان بإمكان
الحصول عىل دفعات البطالة الوبائية الخاصة إذا تم تشيحهم من العمل مؤقتا بدون اجر بسبب كوفيد –  ، 19ويتم دفع هذا
المبلغ بدءا من اليوم األول من التشي ح.

ن
ن
والموظفي الذين تم تشيحهم من العمل مؤقتا بسبب اإلغالق القشى نتيجة
العاملي
’’ أرغب نف التأكد من أن يتاح لجميع
لكوفيد –  19إمكانية الحصول عىل دعم الدخل ن
ر
ن
ن
المبارسة.
الساكني نف مراكز اإلعانة الحكومية
العاملي
الضورى .يتضمن هذا
سيستمر معظم أرباب العمل نف دفع رواتب موظفيهم نف هذه الظروف باستخدام نظام إعانة دفع األجور المؤقت .نف حال كون
صاحب العمل غي قادر عىل اإلستمرار نف دفع راتب للموظف  ،يجب عىل الموظف تقديم طلب للحصول عىل دفعات البطالة
الوبائية ‘‘.
عي موقعwww.MyWelfare.ie :
أسهل طريقة لألشخاص لتقديم طلب الحصول عىل دفعات البطالة الوبائية ه ر
عند التقديم  ،يجب عىل صاحب الطلب ذكر اسم صاحب العمل والعنوان وتفاصيل آخر يوم عمل له.
وخلصت الوزيرة قائلة:

ر
المبارسة  ،والذى تم
’’ الرسالة الرئيسية ه أن لكل عامل  ،بما نف ذلك الغي ايرلندى أو الشخص الساكن نف مركز اإلعانة الحكومية
تشخيصه طبيا ونصحه بيك العمل والعزل الذات حق المطالبة بالحصول عىل مخصصات المرض المعززة عىل الفور والبقاء آمنا.
الموظفي غي مطا ن
ن
لبي بالعزل الذات  ،نف حال كون صاحب العمل غي
إذا تم اغالق مكان العمل مؤقتا بسبب كوفيد –  19لكن
قادر عىل اإلستمرار نف دفع رواتبهم  ،يجب عليهم المطالبة بدفعة البطالة الوبائية ‘‘.
النهاية

ن
الصحف
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الييد اإللكي ن
وت:
ر
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