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કામ પર પરત ફર(ુ:ં 
!વા!$ય, સલામતી, બાળસભંાળ અને કાળ3 આપવી 
COVID-19 મહામાર%મા ં
બેરોજગાર% રાહત અને કાય12થળ 5રુ7ાઓ 

સામા$ય િસ'ાતંો 
New Jersey નો  Unemployment Compensation Law (“UCL”) “કામદારો, (ઓ તેમની પોતાની કોઈ /લૂ િવના, 
બેરોજગાર બને અન ે(ઓ કામ માટ9 ઇ;<ક અને ઉપલ>ધ છે, તેમની AુદCશામા ંFધુારો કરવા માટ9 ઘડવામા"ં આJયો હતો. 

Medwick િવ. Board of Review, 69 N.J.Super.338, 340 (App.Div.1961). UCL પાછળ કાયદો ઘડનારાઓના હ9O ુપર 

િવચાર કરતા,ં રાQયની બેરોજગારR વીમા (“UI”) Sણાલી કામ કરવા ઉપર ઘણો ભાર ,કૂ. છે. દાવેદારો લાભો SાVત કરવા 

માટ9 Wયા ંFધુી જ હકદાર છે Qયા ંFધુી તેઓ પોતાની કોઈ /લૂ ન હોય તેવા કારણે બેરોજગાર હોય, અને Qયાર9 તેઓ 

બેરોજગાર હોય, તેઓ કામની શોધ કરતા ંહોવા જXરR છે. એક રાQય અપીલ કોટCના Zણકાર મતંJય અ[સુાર, 

બેરોજગારRના લાભો SાVત કરવા એ કામચલાઉ રાહત તરRક9 જોવાવા જોઈએ અને "Sમાદના વહ9ણમા ંસરળતાથી તણાઈ 

જવા[ુ ંપસદં કરનારાઓ માટ9 સામે ચાલીને આવતી તં̂ ાની એક તક” તરRક9 ન_હ. Krauss િવ. A. & M. Karagheusian, Inc., 
24 N.J.Super.277, 282 (App.Div.1953). 

આ સામા`ય જX_રયાતો હોવા છતા ંપણ, એવા બે નaધપાb અપવાદો છે (મન ે_ડપાટCમે`ટ આ માગCદશCક દcતાવજેમા ં

સમZવશ.ે જો એક દાવેદાર લાભો માટ9 અરd કર9 છે અન ેઆ અપવાદોન ેeણૂC કર9 છે, તો દાવેદાર તેની પોતાની 6લૂ ન હોય 

તેવા કોઈ કારણે બેરોજગાર ન બ>યો હોય; અથવા તે કામ કરવા માટ. સમથC, ઇEFક, અને ઉપલGધ ન હોય તેમ છતા ંપણ 

UI લાભો JાKત કરશે. માગCદશCન એ પણ સમZવશ ેક9 આ કાયદાકRય િસfાતંો Pandemic Unemployment Assistance 

("PUA"), CARES અિધિનયમ gારા તૈયાર કરાયેલો એક વધારાનો લાભ કાયCiમ ( COVID-સબંિંધત વૈિવjયeણૂC kcથિતઓમા ં

લાભો eરૂા પાડ9 છે,  તેની સાથ ેક9વી રRતે પરcપર અસર કર9 છે. 

!વૈ$%છક ર)તે સારા હ/0 ુમાટ/ 5યાગ8ુ ં- !વા!:ય અને સલામતી ?ચAતાઓ 

પહ.લો અપવાદ એક NયOPત Q RવૈTEછક રUતે નોકરUનો Vયાગ કર. તેને સબંિંધત છે. મોટા ભાગના XકRસાઓમા ંએક NયOPત, 

જો તેણે RવૈTEછક રUતે Vયાગ કયZ હોય, તો તે UI લાભો મેળવવા માટ. ગેરલાયક ઠર. છે.  

જો ક$, %યાર$ એક *ય+,ત "કામને આરો2ય હોય તેવા સારા હ$6"ુ માટ$ 9યાગ કર$ છે, 9યાર$ તે UI લાભો મેળવી શક$ છે. N.J.A.C.12:17-9.1. 

સારા હ$6Bુ ુ ંઆDુ ંએક ઉદાહરણ એ છે %યાર$ *ય+,ત એટલા માટ$ 9યાગે છે કારણ ક$ "કામની પIર+Jથિતઓ એટલી અસલામત, 

OબનઆરોQયRદ, અથવા ભયજનક હોય છે S આવા કામને આરો2ય સારા હ$6Bુ ુ ંિનમાTણ કર$.” N.J.A.C.12:17-9.4. 
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ફIરયાદ કરાયેલી કામની પIર+Jથિતઓ એટલી અસd હોવી જeરf છે S "*ય+,ત પાસે રોજગારf 9યાગવા િસવાય કોઈ ઉપાય ન રહ$વા 

દ$." ઉપરાતં, 9યાગે તે પહ$લા ંએ કમTચારfની ફરજ રહ$શે ક$ નોકરfદાતા સાથે સમJયાનો ઉક$લ લાવવાનો Rયાસ કર$. 

આમ, %યા ંમોટાભાગના IકJસાઓમા ંદાવેદાર Jવૈjkછક રfતે નોકરfનો 9યાગ કરfને લાભો નથી મેળવી શકતો, 9યા ંદાવેદાર 

"અસલામત, OબનJવાJbયRદ, અથવા ભયજનક" કામની પIર+Jથિત, S એટલી અસd હતી ક$ દાવેદાર પાસે "રોજગાર છોડવા િસવાય 

કોઈ િવકlપ ન હતો" એ બતાવીને, UI લાભો મેળવી શક$ છે. આ િનધાTરણો હકfકત ઉપર અિત ઘણો આધાર રાખનારા છે અને તેમને 

IકJસા દર IકJસાના ધોરણે િનધાTIરત કરાયા છે. 

COVID-19 મહામારf દરpયાન, %યા ંએક દાવેદાર એવો દાવો કર$ ક$ તેણે નોકરfનો 9યાગ "અસલામત, OબનઅરોQયRદ, અથવા 

ભયજનક" કામની પIર+Jથિતને કારણે  કયq, 9યાર$ IડપાટT મેaટ આવા પIરબળોને આ રfતે rયાનમા ંલેશે: 

1. એક સલામત કાયTJથળBુ ંિનમાTણ કરવા માટ$ નોકરfદાતાના એકંદર પગલા ં(Sમ ક$, ચેપી રોગ સામે તૈયારf અને Rિતસાદ 

યોજના ધરાવવી; ઘર$થી કામ કરવાના િવકlપો Wરૂા પાડવા; વધારાના હાથ ધોવાના Jથાનો અને હાથ ધોવા માટ$ િવરામનો 

સમય Wરૂો પાડવો; વs ુJપશT થતા હોય તેવા ભાગો માટ$ જ6ંરુIહત કરવાની RItયા વધારવી તથા સફાઇની આDિૃw વધારવી, 

માJક અને હાથમોx Sવા *ય+,તગત yરુzા સાધનો Wરૂા પાડવા; એક Jથળે વs ુલોકો હોવાને મયાTIદત કરDુ;ં અને સામા{જક 

_તર xળવવાની માગTદિશ|કાBુ ંપાલન કરDુ)ં; 

2. Occupational Safety and Health Administration, Centers for Disease Control અને અaય yસુગંત ફ$ડરલ સJંથાઓના 

માગTદશTનની WતૂTતા; 

3. New Jersey Department of Labor and Workforce Development, Department of Health, New Jersey State Police, અને 

અaય yસુગંત રા%ય સJંથાઓના માગTદશTનની WતૂTતા;  

4. ઉ}ોગ ~ૂથો અને સગંઠનોના માગTદશTનની WતૂTતા; અને, 

5. Governorના કાયTકારf �કુમોની WતૂTતા. 

આ "$ૂચ સ(ંણૂ* હોવાના આશય વાળ3 નથી, અને 8ડપાટ* મે=ટ તે@ ુ ંિનધા*રણ કરવામા ંવધારાના પ8રબળો અને Gોતોને Hયાનમા ંલઈ શકK. 

અCDુળૂ કામને નકાર8ુ ં- !વા!:ય  અને સલામતી ?ચAતાઓ 

બીજો અપવાદ એવા NયOPત સબંિંધત છે Qને કામ માટ. પરત બોલાવાઈ હોય, અથવા રોજગારUની બી] ર^ૂઆત મળU 

હોય, અને તેને નકારU કાઢ.. 

ઉપર વણT*યા અBસુાર, રા%યની UI Rણાલી કામ કરવા પર અને કામને શોધવાના Rયાસ ઉપર ઘણો ભાર Zકૂ$ છે. સામાaય પણે, જો 

દાવેદાર "અBÄુળૂ કામ"ની ર~ૂઆતને સારા હ$6 ુિવના નકાર$, તો એ અઠવાIડયા વwા તે પછfના તા9કાOલક 3 અઠવાIડયાઓ માટ$ તે 

લાભો મેળવી શકતો નથી. પરં6 ુદાવેદાર "અBÄુળૂ" ન હોય તેવા કામને નકારf શક$ છે અને લાભો મેળવવાBુ ંચાÅ ુરાખી શક$ છે. 

રા%ય કાયદો "અBÄુળૂ કામ"ને "JવાJbય, સલામતી અને નૈિતકતા સબંિંધત જોખમBુ ંRમાણ, *ય+,તની શારfIરક ÇJુતી અને અગાઉની 

તાલીમ, અBભુવ અને અગાઉની આવક તથા કમTચારf લાભો, *ય+,તનો બેરોજગારfનો ગાળો, *ય+,તના eIઢ આધાIરત *યવસાય અને 

આવવા-જવાBુ ં_તર" Sવી rયાનમા ંરાખવા Sવી બાબતોને સમાવતો હોવા તરfક$ *યાÑયાિયત કર$ છે. N.J.S.A.43:21-5(c); 
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N.J.A.C.12:17-11.2. આમ, %યા ંમોટાભાગના IકJસાઓમા ંદાવેદાર "અBÄુળૂ કામ"ને નકારfને લાભો નથી મેળવી શકતો, 9યા ં%યાર$ કામ 

JવાJbય અને સલામતી સામે Öચા JતરBુ ં જોખમ ઊáુ ંકર6 ુ ંહોય, તો તે "RિતÄળૂ કામ" JવીકારવાBુ ંનકારf શક$ છે અને લાભો 

મેળવવાBુ ંચાÅ ુરાખી શક$ છે. 

કામ અBÄુળૂ નથી અને તે WYંુૂ કરDુ ંZ[ુક$લ માનક છે એમ Wરુવાર કરવાની જવાબદારf દાવેદારના િશર$ છે. દાવેદાર$ એ દશાTવDુ ંજ રàુ ં

ક$ ખામીઓ "દાવેદારને કામ Jવીકારવાથી âૂર રહ$વાની ફરજ પાડનારf" હતી. N.J.A.C.12:17-11.2. આ િવચારણાઓ *ય+,તલzી રfતે 

Zલૂવાય છે, "સકંળાયેલા ચોäસ *ય+,તના સદંભTમા.ં" N.J.A.C.12:17-11.2. કામને નકારતા પહ$લા ં*ય+,તની ફરજ છે ક$ નોકરfદાતા 

સાથે સમJયાનો ઉક$લ લાવવાનો Rયાસ કર$. આ િનધાTરણો હકfકત ઉપર અિત ઘણો આધાર રાખનારા છે અને તેમને IકJસા દર IકJસાના 

ધોરણે િનધાTIરત કરાયા છે. 

COVID-19 મહામારf દરpયાન, %યા ંદાવેદાર એવો દાવો કર$ ક$ સભંિવત રોજગાર તેના JવાJbય અને સલામતી સામે ઘãુ ંભાર$ જોખમ 

ઊáુ ંકર$ છે અને તેને લીધે "RિતÄળૂ" છે, તો Iડપાટåમેaટ આ Zજુબના પIરબળો rયાનમા ંલેશે: 

1. એક સલામત કાયTJથળBુ ંિનમાTણ કરવા માટ$ નોકરfદાતાના એકંદર પગલા ં(Sમ ક$, ચેપી રોગ સામે તૈયારf અને Rિતસાદ 

યોજના ધરાવવી; ઘર$થી કામ કરવાના િવકlપો Wરૂા પાડવા; વધારાના હાથ ધોવાના Jથાનો અને હાથ ધોવા માટ$ િવરામનો 

સમય Wરૂો પાડવો; વs ુJપશT થતા હોય તેવા ભાગો માટ$ જ6ંરુIહત કરવાની RItયા વધારવી તથા સફાઇની આDિૃw વધારવી,  

માJક અને હાથમોx Sવા *ય+,તગત yરુzા સાધનો Wરૂા પાડવા; એક Jથળે વs ુલોકો હોવાને મયાTIદત કરDુ;ં અને  

સામા{જક _તર xળવવાની માગTદિશ|કાBુ ંપાલન કરDુ)ં;  

2. Occupational Safety and Health Administration, Centers for Disease Control અને અaય yસુગંત ફ$ડરલ સJંથાઓના 

માગTદશTનની WતૂTતા; 

3. New Jersey Department of Labor and Workforce Development, Department of Health, New Jersey State Police, અને 

અaય yસુગંત રા%ય સJંથાઓના માગTદશTનની WતૂTતા;  

4. ઉ}ોગ ~ૂથો અને સગંઠનોના માગTદશTનની WતૂTતા; અને, 

5. Governorના કાયTકારf �કુમોની WતૂTતા. 

આ "$ૂચ સ(ંણૂ* હોવાના આશય વાળ3 નથી, અને 8ડપાટ* મે=ટ તે@ ુ ંિનધા*રણ કરવામા ંવધારાના પ8રબળો અને Gોતોને Hયાનમા ંલઈ શકK. 

!વૈ$%છક (યાગ/અ-/ુળૂ કામને નકાર6ુ ંઅને CARES અિધિનયમ 

ઉપર વણ&'યા અ+સુાર, જો એક દાવેદાર સારા હ56 ુિવના 9વૈ;<છક ર>તે @યાગ કર5, અથવા તે "અ+Cુળૂ કામ"ની રHૂઆતને સારા હ56 ુ

િવના નકાર5, તો તે UI લાભો મેળવવાથી ગેરલાયક બને છે.  

જો ક$, %યાર$ કોઈ દાવેદાર Jવૈjkછક રfતે 9યાગ કર$ અથવા "અBÄુળૂ કામ"ની ર~ૂઆતને નકાર$, પરં6 ુCARES અિધિનયમમા ંWરૂf 

પાડ$લી રfતોમાનંી એક વડ$ COVID-19 મહામારfથી અસર પાpયો હોય, તો તે Pandemic Unemployment Assistance (“PUA”) કાયTtમ 

હ$ઠળ લાભ માટ$ પા^ હોઈ શક$. PUA લાભો સામાaય UI લાભો Sટલા છે ($713 મહwમ Rિત સ2તાહ હોય તેમ દાવેદારના સર$રાશ 

સા2તાIહક પગારના 60%, અને ~ુલાઈ 2020ના _ત yધુી Rિત સ2તાહ $600ની વધારાની સીધી રકમ. 

અaય શçદોમા,ં એક દાવેદાર S UI માટ$ ગેરલાયક ઠરાવાયો હોય, તે હé પણ PUA મેળવવા માટ$ પા^ હોઈ શક$ છે. 

PUA માટ$ લાયક બનવા માટ$, એક દાવેદાર$ દર સ2તાહ$ એDુ ંRમાણન કરDુ ંજeરf છે ક$ તે રા%ય કાયદા હ$ઠળ UI લાભો માટ$ પા^ નથી; 

તે અaયથા કામ કરવા માટ$ સzમ અને ઉપલçધ છે; અને તે બેરોજગાર, èિશક બેરોજગાર છે, િનpનOલOખત COVID-સબંિંધત કારણોને 

લીધે કામ કરવામા ંઅસમથT અથવા અBપુલçધ છે: 
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a.   જો *ય+,તને COVID-19Bુ ંિનદાન થ]ુ ંહોય અથવા તેને COVID-19ના લzણોનો અBભુવ થઈ રdો હોય અને તબીબી િનદાન 

ઇkછf રહf હોય; 

b.  *ય+,તના ઘરના કોઈ સêયને COVID-19 હોવાBુ ંિનદાન થ]ુ ંહોય; 

c.  *ય+,ત પIરવારના એક સêય અથવા *ય+,તના ઘરના એક સêય, ક$ Sને COVID-19Bુ ંિનદાન થ]ુ ંહોય તેને કાળé Wરૂf 

પાડf રહf હોય; 

d.  એક બાળક અથવા ઘરની અaય *ય+,ત Sને માટ$ તે *ય+,ત કાળé આપનાર તરfક$ની Rાથિમક જવાબદારf ધરાવે છે, તે 

શાળા અથવા બીé કોઈ yિુવધા S COVID-19 xહ$ર JવાJbય કટોકટfના સીધા પIરણામે બધં છે, તેમા ંહાજરf આપી શકતી 

નથી અને આવી શાળા અથવા yિુવધાની સભંાળ તે *ય+,ત કામ કરf શક$ તે માટ$ જeરf છે; 

e.  *ય+,ત COVID-19 xહ$ર JવાJbય કટોકટfના સીધા પIરણામે લાë ુકરવામા ંઆવેલા ,વોરaટાઇનને કારણે રોજગારના Jથળે 

પહíચવામા ંઅzમ છે; 

f.  *ય+,ત રોજગારના Jથળ yધુી પહíચવામા ંઅસમથT છે કારણ ક$ *ય+,તને એક JવાJbય કાળé Rદાતા ìારા COVID-19 

સબંિંધત Oચîતાઓને કારણે સેlફ-,વોરaટાઇન થવાની સલાહ અપાઈ છે; 

g.  *ય+,તBુ ંરોજગાર શYુ કરDુ ંિનધાTIરત હ6 ુ ંઅને તેની પાસે નોકરf નથી અથવા તે COVID-19 xહ$ર JવાJbય કટોકટfના સીધા 

પIરણામે નોકરf માટ$  પહíચવામા ંઅસમથT છે; 

h.  *ય+,ત કોઈ ઘર માટ$ એકમા^ કમાનાર અથવા ZÑુય ટ$કો બaયો છે કારણ ક$ ઘરના વડાBુ ંCOVID-19ના સીધા પIરણામે Z9ૃ] ુ

થ]ુ ંછે; 

i. *ય+,તએ તેની અથવા તેણીની નોકરf COVID-19ના સીધા પIરણામે 9યાગવી પડf છે; 

j.  *ય+,તની રોજગારની જQયા COVID-19 xહ$ર JવાJbય કટોકટfના સીધા પIરણામે બધં છે; અથવા, 

k.  *ય+,ત આ કલમ હ$ઠળ સેt$ટરf ìારા બેરોજગારf સહાય માટ$ Jથાિપત કોઈ વધારાના માપદંડોને Wરૂા કર$ છે.  

જો સજંોગો બદલાય અને COVID સબંિંધત કારણો હવે પછ3 લાP ુન પડK, તો દાવેદાર PUA લાભો મેળવવા@ુ ંચાR ુરાખવા સમથ* રહKશે ન8હ. 
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Nડપાટ& મેQટને અ@યાર Rધુીમા ંCARES અિધિનયમની જોગવાઈઓ સબંિંધત નીચે આપેલા બે XYો મZયા છે. 

બાળ સભંાળ =ચ?તાઓ 
XY 1 

જો મને મારા Tતૂ(વૂ* નોકર3દાતા કામ પર પાછા બોલાવે, અથવા મને અ@Uુળૂ કામની અ=ય કોઈ રVૂઆત મળે, પરંW ુમારા બાળકની શાળા 

અથવા ડK-કKર COVIDને કારણે હX બધં હોય તો Yુ?ં  

જવાબ 

તે #ય%&ત PUA માટ* પા, હોઈ શક* છે.અ46ૂુળ કામની ર<ૂઆતને નકારવી #ય%&તને સામા@ય UI લાભો મેળવવા માટ* ગેરલાયક બનાવે છે તેમ 

છતા,ં તે  અથવા તેણી ઉપરના કારણ (d) હ*ઠળ PUA JાKત કરL શક* છે: "જો ઘરમા ંબાળક અથવા અ@ય #ય%&ત Pને માટ* તે #ય%&ત સભંાળ 

આપવા માટ*ની Jાથિમક જવાબદારL ધરાવે છે, તે શાળા અથવા બીT કોઈ Uિુવધા P COVID-19 Vહ*ર WવાWXય કટોકટLના સીધા પYરણામે 

બધં છે, તેમા ંહાજરL આપી શકતી નથી અને આવી શાળા અથવા Uિુવધાની સભંાળ તે #ય%&ત કામ કરL શક* તે માટ* જZરL છે." 

અહ[ એવી ઘણી બધી લાયકાતો છે Pને ફ*ડરલ માગ_દશ_ન દWતાવેજોમા ંિવગતવાર જણાવેલી છે. પહ*લી, પા,તા મા, બાળકોની કાળT 

`રૂતી મયા_Yદત નથી, તે ઘરમાનંી અ@ય #ય%&તઓને પણ આવર* છે. બીT, બાળક અથવા ઘરના અ@ય કોઈ #ય%&ત માટ* "કાળT આપવાની 

Jાથિમક જવાબદારL"નો અથ_ થાય છે ક* તે #ય%&તએ બાળક અથવા અ@ય #ય%&તની કાળT રાખવા "ઘર* રહ*cુ ંજZરL છે". ,ીT, પા,તા મા, 

શાળા બધં હોવા Uધુી સીિમત નથી, તે અ@ય "Uિુવધાઓ", Pમ ક*, ડ*-ક*ર Uિુવધાઓ અને સમર ક*dપ, P સભંાળ `રૂL પાડ* છે તથા COVIDને 

કારણે બધં છે, તેમને પણ આવરL લે છે. ચોથી, શાળાઓના સબંધંમા,ં PUA માટ* પા,તા શાળાકLય વષ_ 2019-2020ની કાયમી સમાgKત 

તારLખ પછL ચાh ુનYહ રહ*. આખર*, જો કોઈ #ય%&ત Yરમોટ રLતે (iૂર રહLને) કામ કરL શક* તો PUA માટ*ની પા,તા સામા@યપણે મયા_Yદત છે 

તેમ છતા,ં જો કાળTની જોગવાઈ "એcુ ંસતત જZરL રહ*j ુ ંઅને `રૂો સમય kયાન આપcુ ંજZરL બનાવે" ક* #ય%&ત અસરકારક રLતે કામ ન કરL 

શક*, તો #ય%&ત PUA માટ* પા, હશે. 
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!વા!Bય અને સલામતી =ચ?તાઓ 

XY 2 

જો મને મારા Tતૂ(વૂ* નોકર3દાતા કામ પર પાછા બોલાવે, અથવા મને અ@Uુળૂ કામની અ=ય કોઈ રVૂઆત મળે, પરંW ુZું કામ પર પરત 

[\ તે સજંોગોમા ંમારા ]વા]^ય અને સલામતી િવશે મને $ચ_તા હોય તો Yુ?ં  

જવાબ 

WવાWXય અને સલામતી lચmતાઓને કારણે અ46ૂુળ કામની ર<ૂઆતને નકારવા િવશે અમારL પાછલી માગ_દિશnકા <ુઓ. ઉપરાતં, COVID-19 

oગેની ચોpસ WવાWXય અને સલામતી lચmતાઓ ધરાવતી #ય%&ત ઉપરના કારણ (f) અ4સુાર PUA માટ* પા, હોઈ શક*: "તે #ય%&ત 

રોજગારના Wથળે પહqચવામા ંઅસમથ_ હોય કારણ ક* તે #ય%&તને COVID-19 સબંિંધત lચmતાઓને કારણે એક WવાWXય કાળT Jદાતા rારા 

સેsફ-&વોર@ટાઇન થવાની સલાહ અપાઈ હોય."આ ચોpસ lચmતાઓ અuયતં જZરL છે; ફ*ડરલ માગ_દશ_ક દWતાવેજો જણાવે છે ક* "COVIDના 

સસંગ_ િવશે સામા@ય lચmતાઓ" આગળ બીT કોઈ બાબતો િવના, PUA માટ* પા, નથી બનતી. 

ફ*ડરલ માગ_દશ_ક દWતાવેજો અ4સુાર, આ સભંિવત ઘટનાvમ એવા #ય%&તને લાw ુપડશે Pને એક લાયકાત ધરાવતા તબીબી #યાવસાિયક 

rારા સલાહ અપાઈ હોય ક* તેને કોરોનાવાઇરસનો ચેપ લાxયો હોઈ શક* અને આથી તેણે સેsફ-&વોર@ટાઇન થcુ ંજોઈએ. ઉદાહરણ તરLક*, જો 

તે #ય%&ત બીV કોઈ #ય%&ત Pમની ટ*Wટ પોિઝિટવ આવી હોય અથવા COVID4ુ ંિનદાન થyુ ંહોય, તેની સાથે સીધા સપંક_મા ંઆવી હોય, અને 

એક WવાWXય સભંાળ Jદાતા rારા વાઇરસના સભંિવત વધાર* ફ*લાવાને િનવારવા માટ* તેને સેsફ-&વોર@ટાઇન થવાની સલાહ અપાઈ હોય. 

આ ઉપરાતં, આ oતગ_ત WવાWXય lચmતાઓ ધરાવતા "zચા-જોખમ" વાળા #ય%&તઓને લાw ુપડશે. આવી #ય%&તઓ PUA મેળવી શક* છે, 

જો "તે અથવા તેણી કોરોનાવાઇરસ વડ* ચેપ{Wત બ@યા હોય તો તે #ય%&ત સામે P સર*રાશ-કરતા-ંવ| ુજોખમો હોઈ શક* તેને ટાળવા માટ* 

થઈને" તેમને એક WવાWXય કાળT 'દાતા rારા સેsફ-&વોર@ટાઇન થવાની સલાહ અપાઈ હોય. આમા ં"એક ગભંીર WવાWXય %Wથિતને કારણે 

નબળL થઈ ગયેલી રોગJિતકારક Jણાલી" વાળા #ય%&તઓનો સમાવેશ થઈ શક*, પરંj ુતેટલાથી મયા_Yદત ન હોય. ગભંીર બીમારL4ુ ંz}ુ ં

જોખમ ધરાવતા લોકોની સં̀ ણૂ_ Ulૂચ માટ* CDC Guidance <ુઓ. 
 

 

www.nj.gov/labor
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html

