
 

Accesul la ajutorul consolidat pentru boală în caz de Covid-19 și plata pentru 

șomaj în caz de pandemie pentru persoanele aflate în sistemul de cazare 

directă 

 

Orice lucrător (inclusiv cetățenii străini) pot primi ajutoare consolidate pentru 

boală începând din prima zi în care trebuie să se autoizoleze 

 

 

Vineri, 7 august 2020 

Dna ministru al protecției sociale, Heather Humphreys, T.D., i-a reasigurat astăzi pe 

lucrătorii care au fost diagnosticați cu Covid-19 sau care au fost certificați de către un medic 

să se autoizoleze din cauză că reprezintă o sursă probabilă de Covid-19, că au la dispoziție 

plata ajutorului consolidat pentru boală din partea Departamentului său. 

Toți angajații (alții decât unii angajați din sectorul public care achită o taxă modificată de 

asigurări sociale) și liber-profesioniștii, inclusiv cetățenii străini și persoanele care trăiesc 

în sistemul de cazare directă, au dreptul să pretindă și să primească plata specială a 

ajutorului pentru boală în caz de Covid-19.   

La începutul acestei săptămâni, dna ministru Humphreys a asigurat aprobarea din partea 

Guvernului de a prelungi durata sistemului de ajutoare consolidate pentru boală până 

anul viitor, pe 31 martie. 

Pentru a primi această plată, un angajat trebuie: 

• Să fie diagnosticat cu o infecție cu Covid-19, astfel cum este certificată din partea 

unui cadru medical înregistrat sau să fie certificat în vederea autoizolării de către un 

cadru medical înregistrat; 

 

• să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 66 de ani;  

 

• să fie angajat sau liber-profesionist și să fi lucrat în cele patru săptămâni de 

dinaintea „datei de început a certificării declarate”;  

 

• si aibă un contract de muncă (dacă sunt angajați) și 

 



• să fi plătit cel puțin o contribuție calificată la asigurările sociale în cele 4 

săptămâni imediat anterioare solicitării de plată. 

 

 

Modalitatea de solicitare: 

Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a solicita este online, la www.MyWelfare.ie .   

Formularele de solicitare sunt de asemenea disponibile din partea Departamentului, dacă ne 

contactați la (01) 704 3300.   

În cazul solicitărilor privind Covid-19, nu se aplică zile de așteptare, ceea ce înseamnă că 

plata începe din prima zi în care persoana respectivă este certificată medical ca fiind inaptă 

pentru muncă. În condiții normale, persoanele care solicită Ajutorul pentru boală nu sunt 

plătite în primele 6 zile ale de la solicitare. Această cerință a fost eliminată în cazul Ajutorului 

consolidat pentru boală. 

 

Testarea: 

În cazul în care considerați că s-ar putea să fiți infectat(ă) cu Covid și trebuie să sunați 

medicul generalist – aceste consultații referitoare la Covid-19 și toate recomandările pentru 

testare sunt acoperite de HSE, fiind astfel gratuite. Testul este de asemenea gratuit.  

 

Plata: 

Rata personală a plății este de 350 € pe săptămână, comparativ cu rata Ajutorului normal 

pentru boală, de 203 € pe săptămână. 

Ajutorul consolidat pentru boală este plătit pentru: 

- două săptămâni în care persoana respectivă este certificată medical în vederea 

autoizolării, și  

- pentru o perioadă maximă de zece săptămâni, în care o persoană este certificată 

medical ca fiind diagnosticată cu Covid-19.  

 

Dna ministru Humphreys a afirmat:  

„Covid-19 a adus numeroase provocări pentru fiecare persoană, familie, gospodărie și loc de 

muncă de pe tot cuprinsul țării. Astăzi, țin să-i reasiguri pe oameni că Ajutorul consolidat 

pentru boală este disponibil celor care au nevoie să solicite această plată. În special, doresc 

să mă asigur că cetățenii străini și cei care trăiesc în sistemul de cazare directă au 

cunoștință de această plată și de modul în care trebuie să o solicite. 

http://www.mywelfare.ie/


„I-am rugat pe oficialii din Departamentul meu să lucreze cu colegii din Departamentul de 

Justiție pentru a se asigura că fiecare Centru de Cazare Directă primește aceste informații și 

că acestea sunt comunicate fără întârziere tuturor celor care locuiesc în centre. 

„Dacă o persoană are un motiv de îngrijorare, poate să contacteze direct secțiunea de 

Ajutoare pentru boală din cadrul Departamentului meu și să discute cu un oficial care poate 

oferi consultanță cu privire la modul în care poate fi solicitată plata și care pot răspunde 

oricăror întrebări pe care le pot avea”. 

 

 

Plata pentru șomaj în caz de pandemie 

Dna ministru a subliniat de asemenea faptul că angajații care sunt cetățeni străini și angajații 

care trăiesc în Centrele de Cazare Directă au de asemenea acces, dacă sunt 

indisponibilizați temporar fără plată din cauza Covid-19, să solicite Plata pentru șomaj în caz 

de pandemie și că această plată va fi efectuată din momentul în care au fost indisponibilizați 

temporar. 

„Îmi doresc să mă asigur că toți lucrătorii al căror contract de muncă a fost suspendat 

temporar din cauza unei închideri forțate a activității ca urmare a Covid-19 pot să acceseze 

ajutoarele necesare pentru venituri. Printre aceștia se numără lucrătorii care locuiesc în 

Centrele de Cazare Directă. Majoritatea angajatorilor îi vor plăti în continuare pe angajați în 

acest condiții, utilizând Sistemul de subvenții temporare pentru remunerații, dar, dacă un 

angajator nu poate continua să plătească lucrătorii în mod direct, atunci lucrătorii respectivi 

trebuie să solicite Plata pentru șomaj în caz de pandemie”. 

Cea mai ușoară modalitate de solicitare a Plății pentru șomaj în caz de pandemie este 

online, la www.MyWelfare.ie. În momentul solicitării, persoanele trebuie să indice numele 

angajatorului și detaliile privind ultima zi de muncă.  

Dna ministru a concluzionat: 

 „Mesajul principal este că orice lucrător, inclusiv un cetățean străin sau o persoană care 

trăiește într-un Centru de Cazare Directă, care este certificată medical să nu se prezinte la 

muncă și să se autoizoleze trebuie să solicite imediat Ajutorul consolidat pentru boală și să 

rămână în siguranță. Dacă activitatea angajatorului acestora este închisă temporar din 

cauza Covid-19, dar acestora nu li se solicită să se autoizoleze, dacă angajatorul nu îi 

plătește în continuare, aceștia trebuie să solicite Plata pentru șomaj în caz de pandemie”. 
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