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 COVID-19) 19-كوفید( المستجد  كورونا وفیروس اإلنسانیة للعالقات  بنسلفانیا لجنة

 
تفرض لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة قوانین تحمي بعض الحقوق المتعلقة بمكان إقامتك  

 للعامةوعملك وتعلمك والحصول على الخدمات المقدمة  
 

قانونین مناھضین للتمییز، ھما قانون العالقات اإلنسانیة في  لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة فرض ت
اللذان یحظران   ،("PFEOA") وقانون الفرص التعلیمیة العادلة في بنسلفانیا ("PHRA") بنسلفانیا

 .والمؤسسات التعلیمیة ، والمرافق العامة ،والملكیة التجاریة ، والسكن ،التمییز في التوظیف 
 

o  العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاحظر قانون (PHRA)  والعقیدة   ،واللون ، العرقالتمییز بسبب
  ، واإلعاقة ،واألصل القومي ،والجنس ،(ولیس في األماكن العامة) والعمر ،واألصل ،الدینیة

 .(السكن فقط)   والحالة العائلیة ،واستخدام دلیل أو حیوان الدعم 
o العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاقانون ینطبق  ،فیما یتعلق بأرباب العمل PHRA   على أصحاب

 .یوظفون أربعة أفراد أو أكثر في كومنولث بنسلفانیاالعمل الذین 
o  العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاقانون یتضمن PHRA   وقانون الفرص التعلیمیة العادلة في

 .متطلبات التسھیالت المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة  PFEOA بنسلفانیا
o اكن وأصحاب المرافق  تنطبق متطلبات التسھیالت المعقولة على أصحاب العمل ومقدمي المس

العالقات اإلنسانیة في  قانون  على النحو المنصوص علیھ في ، من بین أمور أخرى ، العامة
 .واللوائح التنفیذیة PHRA بنسلفانیا

o  كما یوفر قانون حقوق الملكیة الفكریة واللوائح التنفیذیة قواعد عمل ألصحاب العمل بشأن
 .الفحوصات واالستفسارات الطبیة

 
القوانین التي تطبقھا لجنة العالقات اإلنسانیة بوالیة بنسلفانیا ال تتعارض مع متطلبات مركز  

 السیطرة على األمراض أو السلطات الفیدرالیة أو الوالئیة أو المحلیة األخرى 
 

العادلة  وقانون الفرص التعلیمیة  و PHRA العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاقانون  یستمر تطبیق قانون
ولكنھا ال تتدخل في أو   ،واللوائح التنفیذیة على الكیانات الخاضعة لھذه القوانین PFEOA في بنسلفانیا

تمنع أصحاب العمل أو مقدمي اإلسكان أو مالكي األماكن العامة من اتباع اإلرشادات والمقترحات  
ات التي یجب على أصحاب  أو الوالیة / المحلیة سلطات الصحة العامة حول الخطو CDC المقدمة من

یجب على أصحاب   .19-كوفید أو مالكي المساكن العامة أن یتخذوا بشأن ،أو مقدمي اإلسكان ، العمل
العمل ومقدمي اإلسكان وأصحاب المرافق العامة أن یتذكروا أن التوجیھ من سلطات الصحة العامة من  

صحاب العمل ومقدمي اإلسكان  یجب على أ ،لذلك .19-كوفید المحتمل أن یتغیر مع تطور جائحة
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وأصحاب المرافق العامة االستمرار في متابعة أحدث المعلومات حول الحفاظ على سالمة مكان العمل  
 .وتوفیر أماكن إقامة معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 
 :ألصحاب العمل

 
االستعداد للوباء في مكان العمل وقانون  منشور بعنوان  (  التوجیھ  EEOCلجنة تكافؤ فرص العمل  قدمت

بما یتفق مع الحمایة والقواعد في مكان العمل المنصوص   ،) PDF][إصدار األمریكیین ذوي اإلعاقة
وقانون إعادة التأھیل التي یمكن أن تساعد أصحاب   ADA في القانون األمریكي لذوي اإلعاقة علیھا 

التي    المنشور عن الجانحةفي مكان العمل. ال یزال   19-كوفید لتنقل تأثیرالعمل على تنفیذ استراتیجیات ل
مالئًما الیوم   ، السابق H1N1 الذي كُتب أثناء تفشي فیروس ،EEOC لجنة تكافؤ فرص العمل  قدمتھ

وقانون إعادة التأھیل المعمول بھا لإلجابة على   ADA القانون األمریكي لذوي اإلعاقة ویحدد مبادئ
، لمعالجة األمثلة  2020مارس  21األسئلة الشائعة حول مكان العمل أثناء الوباء. تم تحدیثھ اعتباًرا من 

 . )تظھر المعلومات الجدیدة بالخط العریض( 19-كوفید والمعلومات المتعلقة بـ
 

o  لجنة تكافؤ فرص العمل التي قدمتھ  المنشور عن الجانحةكما تنطبق المعلومات الواردة في 
EEOC   بشكل عام على أصحاب العمل بموجب قانون تقییم األدویة والتوظیف. في حین یتم

تحلیل المطالبات المقدمة بموجب قانون تقییم المخاطر قبل الترحیل عموًما وفقًا لنفس المعاییر  
یمكن تفسیر قانون تقییم المخاطر قبل الترحیل على نطاق أوسع من   ،مثل نظرائھم الفیدرالیین

انین الفیدرالیة المقابلة إذا كان ھناك شيء مختلف على وجھ التحدید بین قانون حقوق التألیف  القو
 .والنشر والقانون االتحادي المعمول بھ 

 
 :إجابات على األسئلة الشائعة في تحدید العمالة

 
لجنة   قدمتھالتي  المنشور عن الجانحةوباًء دولیًا. یتضمن  ) 19-كوفید( أعلنت منظمة الصحة العالمیة 

قسما منفصال یجیب على أسئلة أصحاب العمل الشائعة حول ما یجب فعلھ    EEOC تكافؤ فرص العمل
قد تكون اإلجابات التالیة على   ،19-كوفید بعد اإلعالن عن الجائحة. بتطبیق ھذه المبادئ على جائحة

 .األسئلة الشائعة مفیدة 
 

من أجل   ، یطلب إجازة مرضیةما مقدار المعلومات التي قد یطلبھا صاحب العمل من الموظف الذي 
 ؟19- كوفید حمایة باقي القوى العاملة أثناء جائحة

 
 

https://www.eeoc.gov/facts/pandemic_flu.html
https://www.eeoc.gov/facts/pandemic_flu.html
https://www.eeoc.gov/facts/pandemic_flu.html
https://www.eeoc.gov/facts/pandemic_flu.html
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/upload/pandemic_flu.pdf
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/upload/pandemic_flu.pdf
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ھؤالء   ADA األمریكي لذوي اإلعاقة القانون بـ  المشمولینقد یسأل أصحاب العمل  ،أثناء الوباء

تشمل ھذه األعراض   ،19-كوفید الموظفین عما إذا كانوا یعانون من أعراض فیروس الوباء. بالنسبة لـ
مثل الحمى أو القشعریرة أو السعال أو ضیق التنفس أو التھاب الحلق. یجب على أصحاب العمل الحفاظ  

 .القانون األمریكي لذوي اإلعاقة  سري امتثاًال لـ   على جمیع المعلومات حول مرض الموظف كسجل طبي
 

قیاس درجة حرارة    ADAالقانون األمریكي لذوي اإلعاقة بـ  المشمولینمتى یجوز ألصحاب العمل 
 ؟ 19- كوفید الجسم أثناء جائحة

 
والسلطات الصحیة بالوالیة   CDC یعد قیاس درجة حرارة جسم الموظف فحًصا طبیًا. ألن ،بشكل عام

یمكن   ، وأصدرت االحتیاطات المصاحبةفي المجنمع  19-كوفیدقد اعترفت بانتشار الجكومة المحلیة  /
یجب أن یدرك أصحاب العمل أن بعض    ، ألصحاب العمل قیاس درجة حرارة جسم الموظفین. ومع ذلك

 .لیس لدیھم حمى 19- كوفید المصابین بـ األشخاص
 

ألصحاب العمل بمطالبة الموظفین بالبقاء في    ADAالقانون األمریكي لذوي اإلعاقة  ھل یسمح
 ؟19- كوفید المنزل إذا كان لدیھم أعراض

 
یجب أن   19- كوفید نعم. یذكر مركز السیطرة على األمراض أن الموظفین الذین یصابون بأعراض 

مع أصحاب العمل باتباع ھذه   ADA القانون األمریكي لذوي اإلعاقة  مكان العمل. ال یتدخلیغادروا 
 .النصیحة

ألصحاب العمل    ADAالقانون األمریكي لذوي اإلعاقة ھل یسمح   ،عندما یعود الموظفون إلى العمل
 بطلب مالحظات األطباء التي تثبت لیاقتھم للعمل؟ 

 
االستفسارات بموجب قانون مكافحة غسل األموال إما ألنھا لن تكون مرتبطة  نعم. یُسمح بمثل ھذه 

القانون األمریكي   فسیتم تبریرھا بموجب معاییر ، إذا كانت جائحة اإلنفلونزا شدیدة بالفعل ، باإلعاقة أو
ون  قد یك ، من الناحیة العملیة ، لالستفسارات المتعلقة باإلعاقة للموظفین. ومع ذلك ADA لذوي اإلعاقة 

األطباء وغیرھم من أخصائیي الرعایة الصحیة مشغولین للغایة أثناء تفشي الوباء وبعده مباشرة لتوفیر  
مثل االعتماد على   ،قد یكون من الضروري اتباع نھج جدیدة ،وثائق اللیاقة البدنیة مقابل العمل. لذلك

 .إصابة الفرد بفیروس الوباء العیادات المحلیة لتقدیم نموذج أو طابع أو برید إلكتروني لتأكید عدم
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 ؟ 19- كوفید فھل یمكنھ فحص المتقدمین للكشف عن أعراض  ،إذا كان صاحب العمل یقوم بالتوظیف

 
بعد تقدیم عرض   19- كوفید نعم. یمكن لصاحب العمل فحص المتقدمین للوظائف بحثًا عن أعراض 

 طالما أنھ یفعل ذلك لجمیع الموظفین الجدد في نفس النوع من العمل. تنطبق قاعدة  ،عمل مشروط
 .ھذه سواء كان مقدم الطلب یعاني من إعاقة أم الADA القانون األمریكي لذوي اإلعاقة 

 
قبل   ،ھل یجوز لصاحب العمل قیاس درجة حرارة مقدم الطلب كجزء من الفحص الطبي بعد العرض 

 التوظیف؟
 

یجب أن   ،نعم. یسمح بأي فحوصات طبیة بعد أن یقدم صاحب العمل عرض عمل مشروط. ومع ذلك 
 .لیس لدیھم حمى  19-كوفید یدرك أصحاب العمل أن بعض األشخاص المصابین بـ

 
المرتبطة  أو األعراض  19- كوفید ھل یجوز لصاحب العمل تأخیر تاریخ بدء مقدم الطلب الذي لدیھ 

 بھ؟
 

ال یجب أن یكون الشخص المصاب    ،الحالي (CDC) نعم. وفقًا لتوجیھات مركز السیطرة على األمراض
 .أو األعراض المرتبطة بھ في مكان العمل 19-كوفید بـ

 
ھل یجوز لصاحب العمل سحب عرض العمل عندما یحتاج إلى أن یبدأ مقدم الطلب على الفور ولكن  

 أو أعراضھ؟  19- كوفید الفرد لدیھ
 

ال یمكن لھذا الفرد دخول مكان   ، الحالي (CDC) بناًء على توجیھات مركز السیطرة على األمراض
 .وبالتالي یمكن لصاحب العمل سحب عرض العمل ،العمل بأمان

 
 مساعدتي؟  ) (PHRCلجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة   كیف یمكن لمركز

 
فیمكنك تقدیم شكوى إلى لجنة العالقات اإلنسانیة في   ،غیر قانونيإذا شعرت أنك ضحیة تمییز 

 :بنسلفانیا. یمكن العثور على نسخة من نماذج الشكاوى الحالیة على 
 

https://www.phrc.pa.gov/File-A-Complaint/ComplaintForms/Pages/default.aspx. 
 

 

https://www.phrc.pa.gov/File-A-Complaint/ComplaintForms/Pages/default.aspx
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  اإلنسانیة للعالقات  بنسلفانیا لجنة أو عبر البرید اإللكتروني إلى یمكن إرسال النموذج بالبرید
PHRC)(على : PHRC@PA.GOV .   لألفراد الذین یحتاجون إلى المساعدة أو التوجیھ في حاالت
 . مساءً   4:00  -صباًحا  9:00بین الساعة   717- 787-4410یرجى االتصال بالرقم   ، الطوارئ

 
 


