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Mga Sanggunian ng at Tulong COVID-19:  

Proteksyon ng Manggagawa, Bakasyon na May Bayad at Tulong sa Kawalan ng 

Trabaho 

Kailangang bigyan kg ng iyong employer ng makatarungang ligtas na trabaho, gumawa ng makatwirang mga akomodasyon para sa mga taong may tiyak na 

pinagbabatayang mga kondisyon at magbigay sa inyo ng impormasyon at sa ilang kaso, Personal Protective Equipment, tulad ng mga facemask. Narito ang 

impormasyon sa mga tuntunin ng kaligtasan sa lugar ng trabaho para sa uri ng mga industriya. https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-

General-Industry.html  

Covid19 Page ng OSHA- Ang page na ito ay mayroong: Mga update, Panganib sa Manggagawa na Mahawa ng Covid19, Key OSHA standards for COVID-19, 

Patnubay para sa Espesipikong Mga Industriya,  Medikal na Impormasyon, Kontrol at Pagsugpo, at Karagdagang Mga Mapagkukunan. 

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

Mga Sanggunian ng Kaligtasan sa Lugar ng Trabaho sa COVID-19 sa Espanyol/ COVID-19 Recursos en Español sobre la Seguridad en el Lugar de Trabajo 

https://www.osha.gov/spanish-resources-covid-19.html 

Ang California Department of Industrial Relations ay may impormasyon din sa mga kinakailangan para sa mga employer.  https://www.dir.ca.gov/covid19/ 

Marahil ay karapat-dapat ka sa may bayad na bakasyon dahil sa pagkakasakit o leave para alagaan ang inyong sarili kung kayo ay may sakit, para alagaan 
ang mga miyembro ng pamilya na may sakit, at alagan ang mga anak na nagsasarili kung walang ibang pagpipilian. Maraming gig worker ang sakop din. 
https://www.edd.ca.gov/disability/SDI_Online.htm 
https://www.edd.ca.gov/disability/paid_family_leave.htm  
Ang mga employer sa Oakland na may 50 o higit pang mga empleyado ay dapat magbigay ng dalawang linggong bakasyon dahil sa pagkakasakit sa mg 
empleyado na puwersahang iku-kuwarantinas, nagpapakita ng mga sintomas na tulad ng sa COVID, o nangangalaga para sa anak o miyembro ng pamilya na 
apektado ng virus. Kabilang sa lehislasyon ng Oakland ang mga gig worker.  
 
Ang pagkawala ng trabaho o nabawasang oras dahil sa epekto ng COVID-19 ay posibleng magkuwalipika sa iyo apra sa ilang mga benepisyo ng kawalan ng 
trabaho sa California, kahit ikaw ay isang “gig” worker. https://www.edd.ca.gov/unemployment/   Kung ang status ng imigrasyon ang problema, kontakin 
ang isa sa mga organisasyon sa ibaba. Gayundin, Ang mga Charity ng Katoliko sa East Bay ay maaaring magkaroon ng pinansiyal na tulong para sa mga taong 
walang dokumento. Tumawag sa 1-866-490-3899 
 
Narito ang ilan sa mga fact sheet at sagot para sa madalas na mga itinatanong tungkol sa COVID-19 at pagtatrabaho.  
https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-faq/ (Sa English, Espanyol, Chinese at Vietnamese) 

https://www.nelp.org/campaign/covid-19-unemployed-and-frontline-workers/  

 

ACPHD- Ang page ng Pagpapagaling sa Covid19 ng Alameda County Public Health Department ay may impormasyon at mga sanggunian para sa mga 
indibidwal at mga negosyo sa Alameda County http://acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx 
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Ang National Employment and Law Project (NELP) ay may toolkit sa kanilang website na nag-aalok ng gabay sa mga indibidwal at mga empleyado. Toolkit- 

Kaligtasan ng Manggagawa at Kalusugan sa Panahon ng Covid-19 Pandemic: Mga Karapatan at Sanggunian 

https://www.nelp.org/publication/worker-safety-health-during-covid-19-pandemic-rights-resources/ 

 

Narito ang ilan sa mga organisasyon na maaaring mag-alok ng karagdagang tulong.  

 

Ano ang Available Pagkanararapat/ 
Mga Kwalipikasyon 

Organisasyon Paano Mag-access  Telepono Web Site 

Mga ligal na klinika para sa 
mga manggawa (mga 
serbisyong ibinibigay sa 
telepono) at mga fact sheet sa 
Espanyol, Chinese, 
Vietnamese at English tungkol 
sa mga karapatan ng mga 
manggagawa. 

Mga manggagawa at 
kanilang pamilya na 
maliit ang kita sa 
California 

Ligal na Tulong sa 
Trabaho  

Tumawag upang 
magsagawa ng 
appointment sa law 
clinic. Ang mga 
appointment ay sa 
gabi. 

415-864-8208 o 
866-864-8208 
(libre ang 
pagtawag) 

https://legalaidatwork.org/  

Libreng ligal na mga 
pagkonsulta sa mga karapatan 
ng empleyado sa COVID-19; 
mga video ng Alamin Ang 
Inyong Mga Karapatan sa 
English,  Cantonese, Tagalog, 
Burmese, Arabic and 
Vietnamese; at ibang 
nauugnay na impormasyon. 

Mga manggagawang 
maliit ang kita, mga 
nangungupahan, 
nakakulong o 
nakakulong na mga 
indibidwal, at mga 
miyembro ng 
komunidad na 
humaharap sa 
pagpapatupad ng 
imigrasyon. 

Mga Asyano 
Amerikanong 
Nagsusulong ng 
Katarungan 

Tumawag upang mag-
iskedyul ng 
konsultasyon sa 
telepono o 
appointment. Ang 
mga konsultasyon ay 
isinasagawa sa 
ikatlong Huwebes ng 
buwan. 

(415) 896-1701 https://www.advancingjusti
ce-alc.org/covid-19-
resources/  

Hotline para sa mga 

indibidwal na may problema 

tungkol sa kanilang kalusugan 

at kaligtasan sa kanilang lugar 

ng trabaho. Ang mga serbisyo 

ay makukuha sa Espanyol at 

English  

Lahat ng mga 
manggagawang 
mababa ang sahod, 
anuman ang kanilang 
status ng imigrasyon. 

Centro Legal de 
La Raza- 

Ang espesyalista sa 
intake ay sasagot sa 
tawag. 

Linya ng Tulong 

para sa 

Proteksyon/Línea 

de ayuda de 

protección 

laboral: (510 )646-

0521 

 

 
https://www.centrolegal.or
g/workers-rights/ 
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