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1. Nếu tôi cần nghỉ làm vì phơi nhiễm COVID-19 thì phải làm sao? Tôi có đủ điều kiện được hưởng 
phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp không?
Có. Nếu quý vị đang thực hiện theo hướng dẫn của chuyên gia y tế hoặc nhân viên y tế công 
cộng là cách ly tập trung hoặc tự cách ly do phơi nhiễm COVID-19 và quý vị không nhận quyền 
lợi nghỉ ốm được hưởng lương từ chủ lao động, Thành phố DC sẽ xem như quý vị đủ điều kiện 
được hưởng phúc lợi thất nghiệp vì quý vị đã giảm giờ làm và tiền lương.

2. Nếu tôi được chuyên gia y tế hoặc nhân viên y tế công cộng yêu cầu cách ly do COVID-19, 
nhưng tôi không ốm thì sao? Tôi có đủ điều kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp 
không?
Có. Nếu quý vị đang thực hiện theo hướng dẫn của chuyên gia y tế hoặc nhân viên y tế công 
cộng là cách ly tập trung hoặc tự cách ly do phơi nhiễm COVID-19 và quý vị không nhận quyền 
lợi nghỉ ốm được hưởng lương từ chủ lao động, Thành phố DC sẽ xem như quý vị đủ điều kiện 
được hưởng phúc lợi thất nghiệp vì quý vị đã giảm giờ làm và tiền lương.

3. Chủ lao động của tôi tạm thời ngưng hoạt động vì một nhân viên bị bệnh và chúng tôi được yêu 
cầu cô lập hoặc cách ly do COVID-19. Tôi có đủ điều kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất 
nghiệp không?
Có. Nếu chủ lao động của quý vị tạm ngưng hoạt động do cách ly liên quan đến COVID-19, 
Thành phố DC sẽ xem như đây là trường hợp cắt giảm nhân viên tạm thời vì chủ lao động hiện 
không có công việc thích hợp dành cho quý vị nhưng dự kiến sẽ gọi quý vị trở lại làm việc sau khi 
chấm dứt cách ly.

4. Nếu chủ lao động của tôi ngừng hoạt động do COVID-19 thì sao? Tôi có đủ điều kiện được 
hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp không?
Có. Nếu chủ lao động của quý vị ngưng hoạt động do COVID-19, Thành phố DC sẽ xem như đây 
là trường hợp cắt giảm nhân viên/thiếu việc làm do chủ lao động của quý vị không có bất kỳ công 
việc thích hợp nào dành cho quý vị.

5. Nếu tôi tạm thời bị nghỉ việc do cơ sở kinh doanh bị trì trệ do COVID-19 thì sao? Tôi có đủ điều 
kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp không?
Có. Nếu quý vị tạm thời bị nghỉ việc, giờ làm việc của quý vị bị giảm do kinh doanh giảm sút, hoặc 
thiếu nhu cầu do COVID-19, quý vị đủ điều kiện được nhận phúc lợi bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp 
trong giai đoạn này.
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6. Khi điền đơn xin phúc lợi bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp, tôi cần cung cấp giấy tờ gì để chứng tỏ 
yêu cầu cô lập hoặc cách ly?
Giấy tờ có thể bao gồm:

• Thư giải thích yêu cầu tình nguyện hoặc chỉ thị bắt buộc cô lập hoặc cách ly từ chuyên gia 
y tế hoặc cán bộ y tế khu vực.

• Giấy khám bệnh từ cơ sở y tế hoặc văn phòng hồ sơ y tế của quý vị khuyến nghị cô lập 
hoặc cách ly.

• Giấy tự quyết định thông qua hướng dẫn cách ly của Sở Y Tế áp dụng đối với quý vị.

7. Nếu tôi tạm thời bị nghỉ việc nhưng tiếp tục nhận tiền lương từ chủ lao động của tôi trong thời 
gian nghỉ việc thì sao? Tôi có đủ điều kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp không?
Điều này tùy thuộc vào việc quý vị có tiếp tục nhận lương đầy đủ từ chủ lao động của mình 
không. Mọi khoản tiền nhận được từ chủ lao động của quý vị phải được báo cáo trong bản yêu 
cầu bồi thường quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần của quý vị, cho dù quý vị không thật 
sự thực hiện bất kỳ công việc nào hoặc nhận tiền lương. Quý vị phải báo cáo tất cả số tiền nhận 
được (trước bất kỳ khoản khấu trừ thuế, phúc lợi y tế nào, v.v.). Khoản tiền nhận được phải được 
báo cáo cho tuần mà quý vị nhận thay vì khi quý vị được trả.

8. Tôi nên làm gì nếu tôi nhiễm COVID-19 khi đang làm việc? Tôi có đủ điều kiện được hưởng phúc 
lợi bảo hiểm thất nghiệp không?
Có. Quý vị sẽ được xem là đủ điều kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, quý 
vị có thể đủ điều kiện được nhận Bồi Thường dành cho Công nhân, nếu quý vị phơi nhiễm khi 
đang làm việc các công việc thường ngày và kết quả là bị mất lương. Xin vào trang https://does.
dc.gov/page/workers-compensation-does để biết thông tin về Bồi Thường dành cho Công nhân.

9. Nếu bản thân tôi hoặc thành viên gia đình bị nhiễm COVID-19 và tôi phải chăm sóc họ thì sao? 
Tôi có đủ điều kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp không?
Điều này còn tùy. Thành phố DC sẽ quyết định về điều kiện hội đủ dựa trên việc quý vị có thể 
chấp nhận công việc thích hợp trong những trường hợp này hay không và liệu có bất kỳ giới hạn 
nào lên khả năng làm việc cấu thành quyết định nghỉ việc không.

10. Nếu tôi là cư dân của Thành phố, làm việc cho chủ lao động ở tiểu bang Maryland hoặc Virginia, 
tôi nên liên lạc với ai?
Vui lòng thực hiện theo đường liên kết dưới đây để liên lạc văn phòng Bồi thường thất nghiệp 
trong những khu vực tài phán này.
Maryland: https://www.dllr.state.md.us/employment/unemployment.shtml
Điện thoại: (410) 949-0022
Virginie: http://www.vec.virginia.gov/unemployed 
Điện thoại: (866) 832-2363

11. Tôi có thể tìm kiếm các nguồn thông tin khác về Bồi thường thất nghiệp và COVID-19 ở đâu?
• https://www.does.dc.gov
• https://coronavirus.dc.gov/
• https://does.dc.gov/page/unemployment-compensation
• https://does.dcnetworks.org/claimantservices/Logon.aspx
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