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पिेन्सलभिेनया मानव सम्बन्ध आयोग र COVID-19 

 
पने्सल्भिेनया मानव सम्बन्ध आयोगल ेतपाइँ बसन्े, काम गन�, िस�े र जनतालाई �दान ग�रएका 
सवेाह� सम्बन्धी िनि�त अिधकारह�को संरक्षण गन� काननूह� लाग ूगदर्छ । 
 
पीएचआरसील े दईुवटा भेदभाव िवरोधी कानूनह� लागू गदर्छ, पेिन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध ऐन 
("PHRA") र पेन्सल्भेिनया िनष्पक्ष शैिक्षक अवसर ऐन ("PFEOA"), जसले रोजगार, आवास, 
�ावसाियक सम्पि�, सावर्जिनक आवास, र शैिक्षक संस्थाह�मा भेदभावलाई िनषेध गदर्छ । 

o PHRA ल ेएक �ि�को जात, रंग, धा�मर्क पंथ, वशं, उमरे (सावर्जिनक आवासमा 
छैन), �लगं, राि�य मलू, अपाङ्ता, गाईड वा सहयोगी जनावरको �योग, र 
पा�रवा�रक िस्थित (आवास मा�) को कारण ग�रन ेभेदभावलाई िनषेध गदर्छ । 

o रोजगारदाताह�को सन्दभर्मा, PHRA रोजगारदाताह�लाई लागू �न्छ जसले 
पेन्सल्भेिनयाको रा�मंडलमा चार वा बढी �ि�ह�लाई रोजगारी �दन्छ । 

o PHRA र PFEOA मा अपाङ्गता भएको �ि�को लागी उिचत सुिवधा को लागी 
आवश्यकताह� शामेल छ ।  

o उिचत आवासको लािग आवश्यकताह� PHRA �ारा र लागू गन� िनयमह� �ारा 
रोजगारदाताह�, आवास �दायकह�, र सावर्जिनक सुिवधाह�को �ो�ाइटरह�मा 
लागू �न्छन ्। 

o PHRA र कायार्न्वयन िनयमह�ले मेिडकल जाँच र सोधपुछको बारेमा 
रोजगारदाताह�लाई िनयम पिन �दान गदर्छ । 

 
पने्सल्भिेनया मानव सम्बन्ध आयोग �ारा लाग ू काननू रोग िनयन्�ण वा अन्य सघंीय, राज्य, वा 
स्थानीय अिधकारीह� को लागी केन्� को आवश्यकता सगं बािझन ेछैन । 
 
PHRA, PFEOA, र कायार्न्वयन िनयमह� COVID-19 को सम्बन्धमा मा यी कानूनको अधीनमा 
रहेका संस्थाह�मा लागु �न े�म जारी छ, तर ितनीह� CDC वा राज्य / स्थानीयल े�दएका 
�दशािनद�शह� र सुझावह� पालना गनर् रोजगारदाता, आवास �दायक, वा सावर्जिनक आवासका 
�ो�ाइटरह�सँग हस्तके्षप वा रोक्दैनन ्। कदमह� को बारेमा सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारीह� को 
रोजगारदाताह�, आवास �दायकह�, वा सावर्जिनक आवासको मािलकह� िलनु पछर् । COVID-19 
महामारी िवकिसत �ँद ैजाँदा िनयो�ाह�, आवास �दायकह�, र सावर्जिनक आवासका 
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�ो�ाइटरह�ले यो सम्झन ुपछर् �क सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारीह�को िनद�शन प�रवतर्न �न सक्छ । 
त्यस कारण, रोजगारदाता, आवास �दायकह�, र सावर्जिनक आवासका �ो�ाइटरह�ल ेकायर्स्थल 
सुरक्षा कायम गनर् र अश� �ि�ह�लाई उिचत सुिवधा �दान गनर् अ�ाविधक जानकारीको पालना 
गनर् जारी रा�ुपदर्छ । 
 
रोजगारदाताह�का लािग: 
 
EEOCल े मागर्दशर्न �दान गरेको छ (कायर्स्थलमा महामारीको लािग तयारी नामक �काशन र 
अपाङ्गता भएका अमे�रक�ह� ऐन] पीडीएफ संस्करण([ जुन ADA र पुनःस्थापना ऐनमा �दान 
ग�रएको कायर्स्थल संरक्षण र िनयमह�को अनु�प हो जसले रोजगारदाताह�लाई कायर्स्थलमा 
COVID-19 को �भावलाई नेिभगेट गनर् रणनीितह� कायार्न्वयन गनर् म�त गदर्छ । EEOC को 
महामारी, जुन पूवर् H1N1 �कोपको बेला लेिखएको िथयो, जुन महामारीको समयमा कायर्स्थलको 
बारेमा बारम्बार सोिधन े��ह�को उ�र �दन आज पिन �ासंिगक छ र स्थािपत ADA र पुनःस्थापना 
ऐन िस�ान्तह�को पिहचान गदर्छ । COVID-19 सम्बन्धी उदाहरणह� र जानकारी सम्बोधन गनर् 
यसलाई माचर् 21, 2020 मा अ�ाविधक ग�रएको छ (नयाँ जानकारी बोल्डमा देिखन्छ)   

o EEOCको महामारी �काशनमा उपलब्ध रहेको जानकारी सामान्यतया PHRA 
अन्तगर्तका रोजगारदाताह�मा लागु �न्छ । जब�क PHRA अन्तगर्त ल्याइएका 
दावीह� सामान्यतया उनीह�को संघीय समकिक्षह�को समान मापदण्डह� अन्तगर्त 
िव�ेषण ग�रन्छ, य�द PHRA र लागू �ने संघीय कानून बीचमा िबिभ� िभ�ता छ 
भने, पीएचआरए सम्बिन्धत संघीय िवधानह� भन्दा बढी िवस्तृत �पमा �ाख्या गनर् 
स�कन्छ । 

 
रोजगार स�ेटंगमा आम ��ह�को जवाफ: 
िव� स्वास्थ्य संगठन (WHO) ल ेCOVID-19  लाई अन्तरार्ि�य महामारीको �पमा घोषणा गरेको 
छ । EEOC महामारीको �काशनमा एउटा छु�ै खण्ड सामेल छ जसल ेसामान्य रोजगारदाताल े
महामारीको घोषणा भएपिछ के गन� भ� ेसवालह�को जवाफ �दन्छ । यी िस�ान्तह� COVID-19 
महामारीमा लागू गद�, सामान्य ��ह�को लािग िन� उ�रह� उपयोगी �न सक्छन ्। 
 
COVID-19 महामारीको समयमा यसको बाकँ� कायर्बलको रक्षा गनर् िबरामीमा कल गन� एक 
कमर्चारीबाट एक रोजगारदाताल ेकित जानकारी अनरुोध गनर् सक्दछन?् 
महामारीको बखत, ADAले ओगटेको रोजगारदाताह�ल े य�द ितनीह�ले महामारीको 
भाइरसको लक्षणह� अनुभव ग�ररहेछन् भने त्यस्ता कमर्चारीह�लाई सो� सक्छन ् । 
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COVID-19 का लािग यसमा ज्वरो, �घामाक�, खोक�, सास फेनर् गा�ो, वा घाँटी दखुाइ 
जस्ता लक्षणह� समावेश छन ्। ADAको पालनामा गोप्य मेिडकल रेकडर्को �पमा कमर्चारी 
िबरामीको बारेमा रोजगारदाताह�ल ेसब ैजानकारी रा�ु पछर् । 
 
एक ADAल ेओगटेको रोजगारदाताल ेCOVID-19 महामारीको समयमा कमर्चारीह�को 
शरीरको तापमान किहल ेिलन सक्छ ? 
सामान्यतया, एकजना कमर्चारीको शरीरको तापमान मापन एउटा मेिडकल परीक्षा हो । 
CDC र राज्य/स्थानीय स्वास्थ्य अिधकारीह�ल ेCOVID-19 को समुदाय फैलाएको स्वीकार 
गरेका र उपिस्थत सतकर्ताह� जारी गरेका कारणले, रोजगारदाताह�ल े कामदारह�को 
शरीरको ताप�म ना� सक्छन् । जहाँसम्म, रोजगारदाताह� सतकर्  �नुपदर्छ �क COVID-19 
भएका केिह मािनसह�लाई ज्वरो आएको छैन । 
 
के ADAल ेरोजगारदाताह�लाई कामदारह�लाई य�द उनीह�सगँ COVID-19 को लक्षणह� 
भएमा घरमा ब� अनमुित �दन सक्छन ्? 
सक्छन ् । COVID-19 को लक्षणल े िबरामी �ने कमर्चारील े कायर्स्थल छोड्नु पछर् भनेर 
CDCल ेभन्छ । यो सल्लाह अनुसरण गरेपिछ ADAल ेरोजगारदातालाई हस्तके्षप गद�न । 
 
कमर्चारीह� काममा फक� दा, ADAल ेरोजगारदाताह�लाई उनीह�को कतर्�का लािग �फटनसे 
�मािणत गन� डाक्टरको नोटह� आवाश्यक पछर् ? 
हो, पछर् । ADA अन्तगर्त त्यस्ता सोधपुछ अनुमित �दइन्छ �क त ितनीह� अपाङ्गता सम्बन्धी 
�ने छैन वा महामारी इन्फ्लूएन्जा वास्तवमै गम्भीर भएमा ितनीह� ADA मापदण्डअनु�प 
वैध �ने िथए जुन असक्षमतासँग सम्बिन्धत सोधपुछका लािग योग्य �न्छ । एक �ावहा�रक 
मामलाको �पमा, तथािप, डाक्टरह� र अन्य स्वास्थ्य सेवा पेसेवरह� महामारीको �कोप 
पिछ तु�न्त �फटनेस-फर �ुटी कागजात �दान गनर् िनकै �स्त �न सक्छन् । त्यसकारण जस्तै 
�ि�मा महामारीको भाइरस छैन भ�े �मािणत गनर्को लािग स्थानीय िक्लिनकमा िनभर्रता 
फाराम, �टकट, वा ई-मेल �दान गनर्का लािग नयाँ दिृ�कोणह� आवश्यक �न सक्छ । 
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रोजगारदाता कमर्चार� भत� गदार्, यसल ेCOVID-19 को लक्षणह�को लािग आवदेकह�को 
िस्�न गनर् सक्छ?  
हो, सक्छ । एक रोजगारदाताल ेएक शतर्यु� रोजगार �स्ताव गरे पिछ COVID-19 को 
लक्षणह�को लािग रोजगार आवेदकह�लाई िस्�न गनर् सक्दछ, जबसम्म यसल ेसब ै�कारका 
काममा �वेश गन� सब ैकामदारह�को लािग त्यसो गदर्छ । आवेदकमा अपाङ्गता भए पिन 
नभए पिन यो ADA िनयम लागू �न्छ । 
 
के एक रोजगारदाताल ेएउटा अफर प�छको, रोजगार पवूर्को मिेडकल परीक्षाको एक भागको 
�पमा एकजना आवदेकको ताप�म िलन सक्छ ? 
हो, सक्छ । रोजगारदाताल ेरोजगारीको सतर्यु� �स्ताव गरेपिछ कुन ैपिन मेिडकल 
जाँचह�लाई अनुमित �दइन्छ । जहाँसम्म, COVID-19 भएको केिह मािनसह�लाई ज्वरो 
आएको �ँदैन भ�ेबारे रोजगारदाताह� सतकर्  �नुपदर्छ । 
 
एक रोजगारदाताल ेCOVID-19 वा यसको लक्षणह� भएको आवदेकको सु� िमित �ढलाइ गनर् 
सक्छ ? 
हो, सक्छ । हालको CDC मागर्दशर्नका अनुसार COVID 19 वा यससँग सम्बिन्धत 
लक्षणह� भएकाह� कायर्स्थलमा �नु�� । 
 
आवदेकल ेत�ुन्त स�ु गनर् आवश्यक परेको तर �ि�सगँ COVID-19 वा यसको लक्षणह� 
भएको अवस्थामा के एक रोजगारदाताल ेरोजगार �स्ताव �फतार् िलन सक्छ? 
हालको CDC मागर्दशर्नमा आधा�रत भएर, यो �ि�ले सुरिक्षत �पमा कायर्स्थलमा �वेश गनर् 
सक्दैन, र यसैल ेरोजगारदाताल ेरोजगार �स्ताव �फतार् िलन सक्छ । 
 
पने्सलभािनया मानव सम्बन्ध सिमितल ेमलाई कसरी सहयोग गनर् सक्छ? 
य�द कमर्चारीह�, आवास खोज्नेह� वा जनताका सदस्यह�ल े आफू अवैधािनक भेदभावको िशकार 
भएको महसुस गछर्न् भने, ितनीह�ल ेपेन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध आयोगमा गुनासो पेश गनर् सक्दछन् 
। हालका उजुरी फारमह�को �ितिलिप यहाँ फेला पानर् स�कन्छ: 
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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फारम �लाक माफर् त वा PHRC मा ईमेल phrc@pa.gov मा पठाउन स�कन्छ । आपतकालीन 
सहायता वा मागर्दशर्नको आवश्यकता भएको �ि�ल े कृपया हा�ो COVID-19 हटलाइन 717-
787-9780 मा िबहान 9 बजे देिख 5 बजेको बीचमा फोन गनुर्होस् । 


