Assistência para Trabalhadores
Se você precisa ficar em casa por causa da COVID-19, existem recursos
para ajudar você. Por favor, não comece a trabalhar, se estiver doente.
Licença-saúde remunerada
Se achar que está doente, você deve permanecer em casa e não ir trabalhar. Há várias opções de
licença-saúde remunerada disponíveis.
•

A FFCRA (sigla do termo em inglês para Lei de Resposta ao Coronavírus de Amparo Primeiro
às Famílias) requer que a maioria dos empregadores proporcione a seus empregados duas
semanas (até 80 horas) de licença-saúde remunerada, se eles estiverem em quarentena ou
apresentarem sintomas de COVID-19. Para mais informações, acesse
www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave.

•

Em Rhode Island, a maioria dos empregados pode ganhar até 40 horas de licença-saúde,
segundo exigência da legislação estadual. Esse benefício pode ser usado juntamente com a
licença pela FFCRA. Para mais informações, acesse
dlt.ri.gov/documents/pdf/ls/HSFWfactsheet.pdf.

•

Se você não tiver uma licença-saúde remunerada pelo seu empregador, ou se você usar todo o
tempo que ficou doente, a Assistência ao Desemprego devido à Pandemia (PUA) é outra opção.
A PUA está disponível para as pessoas com COVID-19 ou para quem cuida de alguém com
COVID-19 — incluindo autônomos e prestadores de serviços independentes.

•

Se você não tem sintomas, mas está de quarentena devido à viagem ou porque pode ter entrado
em contato com alguém que tem COVID-19, ainda assim precisa ficar afastado(a) do trabalho
até que tenha completado todo o período de quarentena. Você pode usar a PUA ou a licençasaúde remunerada da FFCRA enquanto isso.

•

Se você está doente, mas teve um teste negativo para a COVID-19, mesmo assim você deveria
se afastar do trabalho até que não tenha mais sintomas. Nesse caso, o Seguro de Incapacidade
Temporária (TDI) é um outro programa disponível. Mais informações estão disponíveis no site
dlt.ri.gov/tdi/faq.

Afastado(a) do trabalho?
Se o seu local de trabalho fechar, ou se você for orientado por seu empregador a ficar em casa e não
estiver sendo pago, você pode ter direito a receber seguro-desemprego (UI) regular e pode solicitar os
benefícios junto ao Departamento do Trabalho e Treinamento (DLT) no site dlt.ri.gov/ui.
Se a sua solicitação está relacionada com a COVID-19, indique isso no seu pedido. O DLT está
dispensando o período de carência usual de sete dias para as solicitações relacionadas à COVID-19.
Se você trabalha sob demanda com a “gig economy”, trabalha por contrato, é proprietário(a) de um
pequeno negócio, trabalha por empreitada, é autônomo(a) e está afastado(a) do trabalho por causa da
COVID-19, você pode ser elegível para receber a Assistência ao Desemprego devido à Pandemia
(PUA) e pode entrar com seu pedido no site covidemergencyuibenefits.dlt.ri.gov.
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Impossibilitado(a) de trabalhar?
Se você está impossibilitado de trabalhar, mas seu local de trabalho continua aberto, ou se você
recusar uma oferta de emprego, precisa que ter uma boa justificativa para receber os benefícios. Entre
as boas justificativas, incluem-se:
•
•
•

Você teve resultado positivo no teste para COVID-19;
Seu/sua médico(a) recomenda que você não trabalhe, porque você é do grupo de alto risco; ou
Você é a principal pessoa que cuida de alguém cujo local onde recebia cuidados está fechado
devido à COVID-19.

Se você preencher algum desses requisitos, você deve solicitar uma Assistência ao Desemprego
devido à Pandemia no site covidemergencyuibenefits.dlt.ri.gov.

Entre em contato com a gente
Se tiver uma pergunta sobre uma solicitação de benefícios por desemprego existente, ou se gostaria de
dar entrada em uma nova solicitação por telefone, entre em contato com o Call Center do UI, no
número (401) 415-6772.
Os horários de atendimento do Call Center do UI são:
• Segunda-feira – Quinta-feira: 8h00 - 18h00
• Sexta-feira: 9h00 - 18h00
• Sábado: 8h00 - 11h30
Perguntas gerais podem ser enviadas para dlt.covid19@dlt.ri.gov.

Não é elegível para receber assistência pública?
Se você não é elegível para receber benefícios públicos, devido a sua situação imigratória, você pode
receber um cartão de débito pré-pago no valor de $400, sem taxas.
•
•
•

Cada residência pode receber $400 por familiar adulto elegível.
Para se candidatar, ligue ou acesse Dorcas International: 401-784-8601;
diiri.org/wer1application/
Todas as informações que você fornece são mantidas como confidenciais pela organização da
comunidade.

Saúde e segurança do local de trabalho
•

O Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH) exige que os empregadores sigam as
diretrizes de saúde e segurança contra a COVID-19, tais como a triagem de pessoas doentes e
a exigência de uso de máscaras.

•

Para obter informações sobre as diretrizes que se aplicam a seu local de trabalho específico,
acesse reopeningri.com. Você também pode entrar em contato com a Hotline da COVID-19 do
RIDOH no número (401) 222-8022.

•

Se o seu local de trabalho não está seguindo as exigências de saúde e segurança, pedimos que
relate isso para o Departamento de Regulamentação de Empresas (DBR) pelo site (dbr.ri.gov)
ou ligue para (401) 889-5550.
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Seguro de saúde de baixo custo
Se você perdeu sua cobertura de saúde por seu emprego, você pode contratar um seguro de saúde
pelo HealthSourceRI. Para obter mais informações, acesse www.healthsourceri.com ou
www.healthsourceri.com/es/ ou ligue para 1-855-4774.

Outros recursos
RIDelivers conecta os habitantes de Rhode Island atualmente em quarentena a recursos como entrega
domiciliar de mantimentos, ajuda para aquisição de alimentos, e entrega domiciliar de medicamentos.
RIDelivers.com Ligue para 211 ou 401-462-4444 para ficar conectado(a) a recursos adicionais em
Rhode Island.
Se você perdeu o emprego devido à COVID-19, EmployRI pode informar a você quem está contratando
na sua comunidade. employri.org
Um empregador/programa que propicia oportunidades iguais. Serviços e recursos auxiliares estão
disponíveis quando solicitado para indivíduos com deficiências. Serviços de Relay em Rhode Island
pelo número 711.
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