
 

 

BEKERJA SELAMA COVID-19?  

BERIKUT INI YANG PERLU ANDA KETAHUI 

Pertanyaan? Keluhan? Hubungi kami! 

 
Kantor Kepatuhan Upah dan Tunjangan 

215.686.0802 - WorkerProtection@phila.gov 

 

Perlindungan Pembalasan COVID-19 
Para pekerja di Philadelphia dilindungi dari tindakan 
pembalasan oleh perusahaan mereka selama COVID-19 
sehingga mereka dapat: 

✓ Angkat bicara tentang kemungkinan pelanggaran 

peraturan kesehatan masyarakat. 

✓ Menolak untuk bekerja karena Anda yakin majikan 

Anda tidak mengikuti peraturan kesehatan. 

 

Tindakan pembalasan mencakup: 

• Penghentian 

• Tindakan disipliner 

• Pengurangan jam kerja 

• Perubahan jadwal 

• Kehilangan tanggung 

jawab 

Cuti Sakit yang 

Digaji 
Perusahaan dengan 10 karyawan atau lebih harus menyediakan cuti sakit yang digaji untuk para 

pekerja dalam naungan. Para karyawan dalam naungan dapat memperoleh 1 jam untuk setiap 40 

jam kerja. 

Sebagian besar karyawan penuh waktu dan paruh waktu dapat menggunakan cuti sakit digaji 

mereka untuk alasan COVID-19 tertentu tanpa takut akan tindakan pembalasan. Ini termasuk:  

✓ Penutupan bisnis yang diwajibkan. 

✓ Merawat anak-anak selama penutupan sekolah atau penitipan anak. 

✓ Karantina. 

Selama risiko kesehatan COVID-19, para karyawan tidak diharuskan memberikan catatan dari 

seorang profesional medis untuk menggunakan cuti sakit yang digaji secara berturut-turut. Anda 

juga dapat dilindungi oleh FFCRA untuk tambahan cuti sakit yang digaji. 

 

Pekan Kerja 

yang Adil atau 
Mulai 1 April 2020, undang-undang Pekan Kerja yang Adil memberikan penjadwalan yang dapat diprediksi 

untuk para pekerja di bidang layanan, perhotelan, dan ritel tertentu. Undang-undang ini mengharuskan 

perusahaan yang masuk kriteria untuk:  

✓ Memasang dan memberikan pemberitahuan tertulis 10 hari sebelumnya tentang jadwal kerja. 

✓ Menawarkan jam kerja kepada karyawan yang ada sebelum mempekerjakan karyawan baru. 

 

Perusahaan yang masuk kriteria mencakup perusahaan yang memiliki 250 karyawan atau lebih di seluruh 

dunia dan perusahaan yang memiliki 30 lokasi atau lebih di seluruh dunia, termasuk perusahaan jaringan 

dan waralaba.  

 

✓ Perlindungan berlaku bagi para pekerja tanpa memandang status imigrasi. 

✓ Tidak diperlukan ID untuk mengajukan keluhan. 

✓ Akses bahasa tersedia saat menghubungi kantor kami. 


