
ഒരു ജ�ോലിക്ോരന് പനിജ�ോ മറ്് 
ജരോഗലക്ഷണങ്ങജ�ോ ഉണ്ടെങ്ിൽ 

എന്ോണ് ണ്െജയേടെത്?

ഒരു ണ്തോഴിലോ�ിക്് െുമ, പനി, ശ്ോസതടസ്സം 
തുടങ്ങി� ജരോഗലക്ഷണങ്ങ�ുണ്ടെങ്ില് മറ്ുള്ളവരിൽ 
നിന്് അകന്ുനിൽക്ുക�ുസം, എതത�ുസം ണ്പട്ടന്് 
ഖത്തറിണ്്റെ COVID-19 ജ�ോടട്ട്ലനോ� 16000 എന് 
നമ്പറിൽ ബന്ധണ്പെടുക�ുസം ണ്െയേണസം. 

അടി�ന്ിര സോ�െര്യങ്ങ�ിൽ, ണ്തോഴിലോ�ി 999 
എന് നമ്പറിൽ വി�ിച്് ആസംബുലൻസിന് ജവടെി 
ആവശ്യണ്പെടണസം.

ഒരു ണ്തോഴിലോ�ിക്് ണ്�ൽത്ത് കോർഡ് 
ഇണ്ലെങ്ിൽ എന്ോണ് ണ്െജയേടെത്?

നിലവിലുള്ള തപതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്, ണ്ടസ്റ് 
നടത്തോനുസം, െികിത്സ ലഭിക്ോനുസം ഒരു ണ്�ൽത്ത് 
കോർജഡോ ക്യുഐഡിജ�ോ (QID) ആവശ്യമിലെ. 
ഈ ജസവനങ്ങൾ സർക്ോർ സൗ�ന്യമോ�ി 
ലഭ്യമോക്ുന്ുടെ്.

ഒരു ണ്തോഴിലോ�ി എജപെോഴോണ് 
ഒറ്ണ്പെട്ടുള്ള തോമസത്തിജലക്് 

ജപോജകടെത്?

ഇനി പറ�ുന് ലക്ഷണങ്ങ�ുണ്ടെങ്ിൽ ണ്തോഴിലോ�ി 
ഒറ്ണ്പെട്ടുള്ള തോമസത്തിജലക്് ജപോകുക�ുസം COVID-19 
ജ�ോടട്ട്ലൻ 16000 എന് നമ്പറിൽ വി�ിക്ുക�ുസം 
ണ്െയേണസം:

 Æ െുമ, പനി അണ്ലെങ്ിൽ ശ്ോസതടസ്സം ജപോലുള്ള 
COVID-19 -ണ്്റെ ഏണ്തങ്ിലുസം ജരോഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കോണിക്ുന്ു. 

 Æ COVID-19 ജപോസിറ്റീവ് ആ�ി ണ്ടസ്റ് ണ്െയേണ്പെട്ട 
ആണ്രങ്ിലുമോ�ി, ജരോഗലക്ഷണങ്ങ�്ഇലെോത്ത 
സമ�ത്തോണ്ണങ്ിൽജപോലുസം സമ്പർക്സം 
പുലർത്തി�ിട്ടുണ്ടെങ്ില്. 

 Æ ജരോഗസം വ്യോപകമോ� ഏണ്തങ്ിലുസം രോ�്യത്ത് നിന്് 
അടുത്തിണ്ട മടങ്ങിണ്�ത്തി�തോണ്ണങ്ില്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്് ണ്പോതു�നോജരോഗ്യ 
മതന്ോല�സം ണ്വട്സൈറ്് പരിജശോധിക്ുക
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എജപെോഴോണ് ഒരു ണ്തോഴിലോ�ി 
ഒറ്ണ്പെട്ടുള്ള തോമസത്തിന് ജപോകുന്ത്?

COVID-19 ഉണ്ടെന്് വിശ്സിക്ണ്പെടുന്ുണ്ടെങ്ില് 
ണ്ടസ്റിണ്്റെ ഫലത്തിന് ജവടെി 
കോത്തിരിക്ുജമ്പോൾതണ്ന് ഒരു ണ്തോഴിലോ�ിണ്� 
സർക്ോർ അധികോരികൾ ഒറ്ണ്പെട്ട തോമസത്തിന് 
അ�ജച്ക്ോസം (അവർ എണ്ന്ങ്ിലുസം ജരോഗലക്ഷണങ്ങൾ 
തപകടിപെിക്ുകജ�ോ COVID-19 ബോധിച് 
ആണ്രങ്ിലുമോ�ി സമ്പർക്സം പുലർത്തുകജ�ോ 
ണ്െ�ി്ട്ടുണ്ടെങ്ില്).

ഒരു ണ്തോഴിലോ�ി�ുണ്ട COVID-19 
ണ്ടസ്റ് ജപോസിറ്റീവോണ്ണങ്ില്എന്് 

സസംഭവിക്ുസം? 

COVID-19 ജപോസിറ്റീവ് ഫലസം ലഭിക്ുന് ണ്തോഴിലോ�ിണ്� 
മുടകനിസ് ഏരി��ിണ്ല ജകതദ്രങ്ങ�ിൽ ക്ോറട്റെൻ  
ണ്െയേുക�ുസം, ആവശ്യമോ� എലെോ െികിത്സ�ുസം, 
ഭക്ഷണവുസം, തോമസവുസം സൗ�ന്യമോ�ി നൽകുക�ുസം 
ണ്െയേുസം. 

 

ഒരു കൂട്ടമോ�ുള്ള 
തോമസസ്ഥലത്ത് ഒറ്ണ്പെട്ട 

തോമസസം അണ്ലെങ്ില്ക്ോറട്റെൻ 
തകമറീകരിക്ുന്തിനുള്ള 

ഉത്തരവോദിത്സം ആര്ക്ോണ്? 

ണ്പോതു�നോജരോഗ്യ മതന്ോല�ത്തിന് കറീഴില് ടതകസിസ് 
മോജനണ്് മ്െ റെിനുള്ള സുതപറീസം കമ്ിറ്ിക്് കറീഴിൽ 
തപവര്ത്തിക്ുന് ഒരു തപജത്യക ണ്മഡിക്ലറ്ീമിനോണ് 
ണ്തോഴിലോ�ിക�ുണ്ട െികിത്സക്ുസം, ഒറ്ണ്പെട്ട 
തോമസത്തിനുസം, ക്ോറട്റെനിനുമുള്ള ഉത്തരവോദിത്സം. 
ണ്തോഴിലോ�ിക�ുണ്ട ഒറ്ണ്പെട്ട തോമസത്തിജനോ 
അണ്ലെങ്ില്ക്ോറട്റെനിജനോ ണ്തോഴിൽ ദോതോവിന് 
ഉത്തരവോദിത്മുടെോ�ിരിക്ിലെ. 

സോധുവോ� ക്യുഐഡി (QID) ഇലെോത്ത 
ണ്തോഴിലോ�ികൾക്് െികിത്സ 
ആവശ്യമോ�ോല് ലഭിക്ുജമോ?

ണ്തോഴിലോ�ികൾക്് ആവശ്യമോ� എലെോ െികിത്സ�ുസം 
സൗ�ന്യമോ�ി ലഭിക്ുസം, ണ്തോഴിലോ�ിക�ുണ്ട സ്ഥിതി 
തപസക്തമലെ.

നിങ്ങളുടെ 
ആര�ോഗ്യവും ര�ോലിയും

ണ്തോഴിലോ�ികൾക്ുള്ള 
തപധോനണ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ
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 ഒറ്ണ്പെട്ടുള്ള തോമസത്തിജലോ, 
ക്ോറട്റെനിജലോ, െികിത്സ�ിജലോ 

ആ�ിരിക്ുജമ്പോൾ ണ്തോഴിലോ�ികൾക്് 
ശമ്പ�സം ലഭിക്ുജമോ? 

ഒറ്ണ്പെട്ടുള്ള തോമസസം, ക്ോറട്റെൻഅണ്ലെങ്ിൽ 
െികിത്സ�ിലുള്ള എലെോ ണ്തോഴിലോ�ികൾക്ുസം 
ജരോഗോവധിക്ുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്് 
അർ�ത�ുജടെോ എന്ത് പരിഗണിക്ോണ്ത 
നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥോന ശമ്പ�വുസം, 
അലവൻസുക�ുസം ലഭിക്ുസം.

ജസവനങ്ങൾ അവസോനിപെിക്ോനുള്ള 
സർക്ോർ നിർജദേശസം പോലിച് 

ജമഖലക�ിൽ ജ�ോലി ണ്െയേുന് 
ണ്തോഴിലോ�ികൾക്് അവരുണ്ട 

അടിസ്ഥോന ജവതനവുസം, ഭക്ഷണവുസം 
തോമസവുസം ജപോലുള്ള മറ്് 

അലവൻസുക�ുസം ഇനി�ുസം ലഭിക്ുജമോ?

അണ്ത, എലെോ ണ്തോഴിലോ�ികൾക്ുസം അവരുണ്ട 
അടിസ്ഥോന ശമ്പ�വുസം അലവൻസുസം ണ്തോഴിലുടമ�ിൽ 
നിന്് തുടർന്ുസം ലഭിക്ുസം. 

തപതിസന്ധി മൂലസം ണ്തോഴിലോ�ിക�ുണ്ട 
കരോറുകൾ അവസോനിപെിക്ുജമോ? 

കരോറുകൾ അവസോനിപെിക്ോൻ ണ്തോഴിലുടമകൾക്് 
അവകോശമുടെ്. എന്ിരുന്ോലുസം, ണ്തോഴിൽ 
അവസോനിപെിക്ുന്ത് ണ്തോഴിൽ നി�മത്തിണ്്റെ�ുസം, 
കരോറിണ്്റെ�ുസം നിബന്ധനകൾ പൂര്്ണമോ�ുസം 
അനുസരിച്ോ�ിരിക്ണസം. ഇതിൽ ജനോട്ടറീസ് 
കോല��വുസം, കുടിശ്ിക�ുള്ള അര്�മോ� എലെോ 
തുകക�ുസം, മോതൃരോ�്യത്തിജലക്ുള്ള മടക് ടിക്റ്്  
എന്ിവ�ുസം  ഉണ്�്പെടുന്ു. 

ണ്തോഴിലോ�ികൾക്് ജ�ോലി 
ണ്െയേോൻ കഴി�ോത്ത കോല��വിജലോ  

അണ്ലെങ്ിൽ കമ്പനി�ുണ്ട 
ജസവനങ്ങൾ െുരുക്ി�ത് മൂലജമോ 

ണ്തോഴിലോ�ികജ�ോട് വോര്ഷിക ലറീവ് 
ഉപജ�ോഗിക്ോജനോ അണ്ലെങ്ിൽ 

ശമ്പ�മിലെോത്ത അവധി എടുക്ോജനോ 
ആവശ്യണ്പെടുജമോ?

ഇരു കക്ഷിക�ുണ്ട�ുസം തപജ�ോ�നത്തിന് ജവടെി 
ദറീർഘകോലജത്തക്ുള്ള ബിസിനസിണ്്റെ�ുസം 
ണ്തോഴിലിണ്്റെ�ുസം നിലനിൽപെ് കണക്ിണ്ലടുത്ത്, 
സസംഭവിക്ോവുന് നഷ്സം കുറ�്ക്ോനോ�ി ഈ 
കോല��വിൽ പരസ്പരസം സ�കരിജക്ടെത് 
തപധോനണ്പെട്ട കോര്യമോണ്. അതിനോൽ, ബിസിനസ്് 
നിർത്തിണ്വക്ുക�ുസം ണ്തോഴിലോ�ിണ്� ഒരു ജ�ോലി�ുസം 
ഏല്പെിക്ോതിരിക്ുക�ുസം ണ്െ�ോ്ല് ണ്തോഴിലോ�ികൾ 
ശമ്പ�മിലെോത്ത അവധി എടുക്ുകജ�ോ വോർഷിക 
അവധി ഉപജ�ോഗിക്ുകജ�ോ ണ്െയേുണ്മന്് 
ണ്തോഴിലുടമക�ുസം ണ്തോഴിലോ�ിക�ുസം പരസ്പരസം 
സമ്തിക്ുന്ു. എന്ിരുന്ോലുസം, ണ്തോഴിലുടമകൾ 
തോമസവുസം ഭക്ഷണവുസം ഉൾണ്പെണ്ട മണ്റ്ലെോ 
ആനുകൂല്യങ്ങ�ുസം നൽകുന്ത് തുടരണസം.

 ണ്തോഴിലോ�ികൾ രോ�്യത്തിന് 
പുറത്തോ�ിരിക്ുക�ുസം, മടങ്ങിവരോൻ 

സോധിക്ുക�ുമിണ്ലെങ്ില്ഇത് 
അവരുണ്ട ണ്തോഴിലിണ്ന എങ്ങണ്ന�ോണ് 

ബോധിക്ുക?

ണ്തോഴിലുടമ�ുസം ണ്തോഴിലോ�ി�ുസം ണ്തോഴിൽ 
സോ�െര്യങ്ങ�ുസം ആനുകൂല്യങ്ങ�ുസം സസംബന്ധിച്് 
െർച്ണ്െയേണസം. കരോറിണ്ല ഏണ്തങ്ിലുസം തകമറീകരണസം 
നിരസിക്ോനുള്ള അവകോശസം ണ്തോഴിലോ�ിക്ുടെ്. 
ണ്തോഴിൽ അവസോനിപെിക്ുന് സോ�െര്യത്തിൽ, 
ജനോട്ടറീസ് കോല��വുസം അര്�ത�ുള്ള എലെോ കുടിശ്ിക 
തുകക�ുസം ഉൾണ്പെണ്ടണ്തോഴിൽ നി�മത്തിണ്്റെ�ുസം 
കരോറിണ്്റെ�ുസം നിബന്ധനകൾക്് അനുസൃതമോ�ി 
അത് നടപെോക്ണസം.

 

സർക്ോർ ജസവനങ്ങൾ 
െുരുക്ി�ിരിക്ുന് ഈ കോല��വിൽ 

വിസക�ുസം ക്യുഐഡിക�ുസം 
(QID) കോല�രണണ്പെട്ടോൽ സ്�സം 

ദറീർപെിക്ുജമോ?

വിസ�ുണ്ട കോലോവധി ദറീര്ഘിപെിക്ുന്തിന് 
(അണ്ലെങ്ിൽ അതിണ്്റെ സ്ഥിതി പരിജശോധിക്ുന്തിന്) 
ഈ ലിങ്ിൽ ജപോവുക: 
https://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension
ക്യുഐഡികൾ (QID) ദറീർപെിക്ുന്തിന് (അണ്ലെങ്ിൽ 
അതിണ്്റെ സ്ഥിതി പരിജശോധിക്ുന്തിന് Metrash2 
ആപ്ിജക്ഷൻ ഉപജ�ോഗിക്ുക. 

ഏറ്വുസം പുതി� വിവരങ്ങൾക്ോ�ി ആഭ്യന്ര 
മതന്ോല�ത്തിണ്്റെ ണ്വട്സൈറ്് പരിജശോധിക്ുക. 

വറീടുക�ില് ജ�ോലി ണ്െയേുന് 
വറീട്ടുജ�ോലിക്ോർക്ുസം ഇജത 

വ്യവസ്ഥകൾ ബോധകമോജണോ?

മുക�ിൽ പറഞ്ിരിക്ുന് എലെോ വിവരങ്ങ�ുസം 
വറീടുക�ിൽ ജ�ോലി ണ്െയേുന് വറീട്ടുജ�ോലിക്ോർക്ുസം 
ബോധകമോണ്.

 

ഈ സമ�ത്ത് ണ്തോഴിലോ�ികൾക്് 
അവരുണ്ട ണ്തോഴിൽ അണ്ലെങ്ിൽ 

തോമസണ്ത്തക്ുറിച്് എണ്ന്ങ്ിലുസം 
പരോതിജ�ോ തപശ്നജമോ ഉണ്ടെങ്ിൽ 

അവർക്് എന്ോണ് ണ്െയേോൻ കഴി�ുക?

ണ്തോഴിലോ�ികൾ ഭരണ വികസന, ണ്തോഴിൽ, 
സോമൂ�ികകോര്യ മതന്ോല�വുമോ�ി 16008 എന് 
നമ്പറിൽ ബന്ധണ്പെടണസം അണ്ലെങ്ിൽ ഈ ഇണ്മ�ിലില് 
ബന്ധണ്പെടുക info@adlsa.gov.qa

നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യവും ര�ോലിയും: ണ്തോഴിലോ�ികൾക്ുള്ള തപധോനണ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

https://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension
mailto:info%40adlsa.gov.qa?subject=

