Επίδομα Υποστήριξης Εργαζομένων κατά
την περίοδο του Κορωνοϊού (COVID-19)
Παροχή οικονομικής υποστήριξης προς τους εργαζόμενους της
Βικτώριας που βρίσκονται σε αυτο-απομόνωση ή σε καραντίνα
The Department of Health and Human Services (DHHS) παραχωρεί εφάπαξ επίδομα $1,500
για να ενισχυθούν οικονομικά οι εργαζόμενοι της Βικτώριας που, από τις 20 Ιουνίου, έχουν
λάβει εντολή από το (DHHS) να αυτο-απομονωθούν ή να μπουν σε καραντίνα στο σπίτι επειδή
είτε έχουν διαγνωστεί με τον κορωνοϊό είτε έχουν βρεθεί σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα.
Το επίδομα υποστήριξης εργαζομένων (COVID-19) αναγνωρίζει ότι η απαίτηση αυτοαπομόνωσης ή καραντίνας στο σπίτι μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικό βάρος για
ορισμένα άτομα και οικογένειες που μένουν χωρίς εισόδημα κατά την περίοδο αυτή.
Η παροχή οικονομικής υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του βάρους
αυτού, διευκολύνοντας τα άτομα αυτά να συμμορφώνονται με την εντολη παραμονής στο σπίτι.

Ποιος δικαιούται το επίδομα οικονομικής υποστήριξης εργαζομένων
COVID-19
Για να δικαιούνται το επίδομα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό
ή να είχαν στενή επαφή με κάποιον που είχε προσβληθεί, να έχουν λάβει εντολή από το DHHS
να αυτο-απομονωθούν ή να μπουν σε καραντίνα και να:
●
●
●

●

●
●

είναι 17 ετών και άνω
κατοικούν σήμερα στην Βικτώρια (συμπεριλαμβανομένων και ατόμων σε Προσωρινές
Βίζες Προστασίας και Προσωρινές Βίζες Εργασίας 457 και 482).
βρίσκονται σε συνεχιζόμενη εργασιακή σχέση, με μεγάλες πιθανότητες απασχόλησης κατά
την περίοδο αυτο-απομόνωσης ή καραντίνας στο σπίτι και χωρίς την δυνατότητα εργασίας
σαν αποτέλεσμα της εντολής για αυτο-απομόνωση ή καραντίνα στο σπίτι.
είναι εργαζόμενοι που δεν λαμβάνουν εισόδημα, μισθό ή μισθολογική συντήρηση από την
εργασία τους σαν αποτέλεσμα αδυνατότητας εργασίας κατά την περίοδο αυτοαπομόνωνσης ή καραντίνας στο σπίτι.
είναι εργαζόμενοι που έχουν εξαντλήσει τα δικαιώματά τους για άδεια ασθένειας και τυχόν
ειδικής άδειας πανδημίας.
δεν λαμβάνουν ή δικαιούνται το επίδομα JobKeeper ή άλλα είδη υποστηριξης εισοδήματος
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης.

Οι όρος ‘εργαζόμενοι’ συμπεριλαμβάνει εργαζόμενους σε μόνιμη, περιστασιακή, μερική,
σταθερή απασχόληση καθώς και σε αυτο-απασχόληση.
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Πως μπορώ εγώ ή ένας από τους υπαλλήλους μου να κάνουμε
αίτηση για το επίδομα υποστήριξης εργαζόμένων COVID-19;
Η ομάδα κρουσμάτων και αναζήτησης επαφών του DHHS έρχεται σε απ’ευθείας επαφή με όλα
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα (COVID-19) και τις στενές επαφές τους. Η αξιολόγηση αναγκών
για το επίδομα θα διενεργείται τηλεφωνικά.
Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος πρόσβασης αυτής του επιδόματος.

Για να λάβετε αυτό το δημοσίευμα σε προσβάσιμη μορφή, στείλετε email στο Emergency
Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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