
 

دفعات البطالة الوبائية و  19 –لوباء كوفيد عززة  المرض الم مخصصات  

المباشرة  حكومية عالة الزين على ال الحائ ألشخاص ل  

 

ًءا  بدة زز عمرض المالحصول على مخصصات الغير اليرلنديين(  بما فيهم)موظف /عامل أي  بإمكان  

   آلخرين عن ا همإنعزالضرورة عند يوم األول لمن ا

 

 

2020س  اغسط/آب  7الموافق  الجمعة يوم   

ن للهيذر همفريز ، كدت وزيرة الحماية اإلجتماعية ،  أ ن الذين تعاملي  ، والذين تم    19 –صابتهم بكوفيد ا  يصم تشخ والموظفي 

ورة عزل انفب ب العائلة  يطبنصحهم من قبل    عن م سهضن
وس  نشر ( ألنهم مصدر محتمل ل اآلخرين )العزل الذات  ،   19 –كوفيد في 

    .  لمعززةمخصصات المرض ا عىل  صول  طلب للح تقديم  آلن ان بإمكانهم ا 

ن )   الق ماعدا يحق لكل الموظفي 
ن اإلجتماع  خفضة من نسبة منون دفعطاع العام الذين يبعض موظفن يبة التأمي  ( واصحاب  ضن

ة –  تقديم طلب للحصول عىل   ن واألشخاص الحائزين عىل ال عالة الحكومية المباشر األعمال الحرة - ب ما فيهم الغي  ايرلندي ي 

    .  19  –كوفيد المرض المعززة لوباء  ات مدفوعات مخصص

ة  تطبيق خط ة  مدفوعات المرض   فن وقت سابق من هذا األسبوع ، حصلت الوزيرة همفريز عىل موافقة الحكومة لتمديد في 

 المعزز ة حت   31 آذار/ مارس من العام المقبل.    

ن:  العامل أ/ دفوعات ، يجب عىل الموظف ف  هذه الملتل   

يتم تشخيص اصابته بعدوى كوفيد –  19  من قبل طبيب ممارس م عتمد أو يكون مشخصا من قبل  طبيب ممارس معتمد  

    ؛  
 وتم نصحه ب تطبيق العزل الذات 

● 

ن مابح عمره او ي  ي ؛   سنة 66 – 18ي   ● 

، ويتم اثبات  بالعدوى السابقة إلصابته  عة اشتغل فن األسابيع األربقد كون عمل لحسابه الخاص ، وأن يي  أو فن وظيفة  كوني

   ؛ مصدقة من تاريخها ذلك عن طريق شهادة  

● 

موظفا أو عامال( ؛  فن حال كونه يكون لديه عقد عمل )  ● 

ن اجتماع  مؤهل واحد مبلغ    قد دفعوأن يكون  عىل  طلب الحصول لتقديم  لسابقة  ة ا فن األسابيع األربع عىل األقلتأمي 

    المدفوعات. 

● 

 

 

 



 كيفية التقديم:  
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    ( 01)  704 33.. قم: ر ن طريق اإلتصال بنا عىل وزارة عديم من القبات التنماذج طل الحصول عىل   كيمكنذلك ك

ة الي تشخيص  فيه تم  الذى ي اليوم األول من أ  ن الدفع يبد، بمعتن أ  19 –ت كوفيد  حصول عىل مدفوعا انتظار للتم تطبيق في 

 ا مصابكونه  موظف  ال
ن
حصول إعانة  الذين قدموا عىل طلب  خاص اليتم الدفع لألشوف األعتيادية ،  الظر وغي  قادر عىل العمل. ف

 األيام ال
ن
ط ت ازالة هذتم.  الطلب ألوىل منا  تة سالمرض ف     صالح الحصول عىل مخصصات المرض المعززة. ل ا الشر

 

 التشخيص:  

ع  جميو   19 –المتعلقة بكوفيد  ة الطبية وتحتاج لإلتصال بالطبيب ، فإن هذه اإلستشار   19 –كوفيد بانك مصاب  عتقد نت تإذا ك

وبالتاىل فىه   (إياإلج أس  ئول الخدمات الصحية التنفيذية )مس ل من قبكامل  بالفها كاليختبار يتم تغطية ت ا إلحاالت إلجراء ا 

  كذلاختبار التشخي مجانية. 
  ك. ص مجاتن

 

 الدفع:  

فن األسبوع.   ورو ي  032 وهو المرض  عانة عتيادى إل مقارنة بالمبلغ اال يورو اسبوعيا ،   350الدفع الشخص  للفرد هو بلغ م  

:   دفع مخصصات المرض المعززةيتم   

ن ل - ة اسبوعي    ؛ طبيا للهل  ؤ كونه مذ تشخيص الفرد  من  في 
عزل الذات   

ة ا  -     وثيقة طبية.  ب  19  –مصابا بكوفيد الشخص  كون كد من  التأ عند حد أقص  سابيع كحت  مدة عشر

 

قائلة:  علقت الوزيرة همفريز    

ناس ان  كيد للل فن جميع انحاء الدولة. أود التأومكان عمأرسة  د ا فر ة ، أ ائلعشخص ، لكل ديد من التحديات الع 19-جلب كوفيد ’’

  غي  كيد أن  التأوجة التحديد عىل   إىل المطالبة بهذه المدفوعات. أرغب اجة المعززة متوفرة لألشخاص الذين هم فن حعانة المرض إ 

ن و  ة  األشخاص فن استالم اإلعانة ال اإليرلنديي  وكيفية تقديم طلب  توفر هذه المدفوعات  ية كاملة بهم عىل درا حكومية المبارسر

 الحصول عليها.  

ن فن وزارت  العمل لقد   ’’ ة بهذه   ضمان تزويد كل مركز مع زمالئهم فن وزارة العدل لطلبت من المسئولي  إعانة حكومية مبارسر

. هذه المراكز دون  لها لكل شخص يسكن فن  ومات وتوصي المعل     تأخي 

ة  اإلتصال  شخص ، بإمكانه ال فن حال تواجد استفسارات او مخاوف لدى  ’’ وزارت   بقسم مخصصات المرض التابع لمبارسر

ح لهئول رسم والتحدث مع مس  قد تكون لديه  عىل أي استفسارات يجيب  كيفية الحصول عىل هذه المدفوعات و    يشر

   ‘‘.  بالخصوص

 

 

 

 

http://www.mywelfare.ie/


ئية :  اعات البطالة الوبدف  

ن البإمكان ك ان  كذل  ة ر كدت الوزيأ ن ال الموظفي  ن والموظفي  ن غي  ايرلنديي   مراكز  ساكني 
ن
ة ية المإلعانة الحكوم ا  ف قديم طلب  ت بارسر

يتم دفع هذا  ، و  19 –مؤقتا بدون اجر بسبب كوفيد   إذا تم تشيحهم من العملالخاصة ئية دفعات البطالة الوبا حصول عىل  ال

. شي    حت المن ألول  ا من اليوم ا المبلغ بدء    

ن ح ليتا رغب فن التأكد من أن  ’’ أ ن الذين تم تشيجميع العاملي  حهم من العمل مؤقتا بسبب اإلغالق القشى نتيجة  والموظفي 

ورى 19  –لكوفيد  ن .  إمكانية الحصول عىل دعم الدخل الضن ن الساكني  ة.  إلعانة الحكز ا اكفن مر يتضمن هذا العاملي  ومية المبارسر

فن حال كون  . قتاألجور المؤ دفع باستخدام نظام إعانة  هذه الظروففن  موظفيهم ب  دفع رواتأرباب العمل فن  معظم  سيستمر 

بطالة  عات ال دف  للحصول عىل تقديم طلب  موظف  اليجب عىل اتب للموظف ، ر در عىل اإلستمرار فن دفع صاحب العمل غي  قا 

‘‘.    لوبائيةا   

www.MyWelfare.ie   :أسهل  طريقة لألش خاص ل تقديم  طلب الحصول عىل  دفعات البطالة الوبائية ه  عير موقع 

.  له  وتفاصيل آخر يوم عملوالعنوان العمل صاحب اسم  صاحب الطلب ذكر  ، يجب عىل م يعند التقد  

لصت الوزيرة قائلة: وخ  

ة ،  إلعانة الحك شخص الساكن فن مركز ا ي  ايرلندى أو العامل ، بما فن ذلك الغكل  ن ل’’ الرسالة الرئيسية ه  أ والذى تم   ومية المبارسر

ك العمل و ه نصحو تشخيصه طبيا    بي 
  آمنا.  والبقاء عىل الفور ة المعزز مخصصات المرض حق المطالبة بالحصول عىل    العزل الذات 

ن غي  م  19  –مل مؤقتا بسبب كوفيد  ق مكان العتم اغالذا إ  ن بالعزل ا طا لكن الموظفي    لبي 
كون صاحب العمل غي   فن حال  ،  لذات 

‘‘.  ة البطالة الوبائية لمطالبة بدفعيجب عليهم ا رواتبهم ،  فع ستمرار فن د قادر عىل اإل   

اية النه  

 

 تفاصيل التصال بالمكتب الصحفن 

    press.office@welfare.ie  وتن يد اإللكي  :  الير  

تف:  الها  3082 704 01   

 gov.ie/deasp | Twitter | Instagram | LinkedIn 
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