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Noong nagdaang dalawang lingo, ako ay pinarangalan upang kumatawan sa
mga maggagawa sa panggangalagang pangkalusugan sa advisory board ng
Minnesota COVID 19 at patuloy na nakikipag-ugnayan kay Commissioner
Malcolm sa Minnesota Depatment of Health, kasama ni Gobernador Tim Walz
sa paghahanda at plano ng ating estado.
Noong Linggo, inihayag ni Gobernador Walz ang plano upang isara ang mga
paaralan ng 8 araw simula Marso 18 at hanggang Biyernes, Marso 27, para sa
mga guro at distrito ng paaralan para pagplanuhan ang distansya na pagaaral.
Bilang bahagi ng anunsyo, inutusan din ang mga paaralan na magpatuloy na
magbigay ng pangangalaga sa mga bata at ng mga manggagawa sa
pangangalagang pangkalusugan. Ang utos na ito ay inilaan upang matiyak na
ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan tulad naming, ay
makapagpatuloy na mag-ulat upang magtrabqaho para sa pangangalaga ng
mga nangangailangan sa aming komunidad at maiwasan ang magkaroon ng
kakulangan sa kawani na mag-iiwan sa aming mga katrqabaho.
Kung ikaw ay nakakaramdam ng mga sintomas ng COVID 19 hinihiling namin
na mangyaring manatili sa bahay at huwag ipagsapalaran ang inyong mga
katrabaho o pasyente na may posibleng makahawa. Importanteng tiyaking
sundin ang naaangkop na mga patnubay para sa inyong lugar ng trabaho
kapag ginagawa ito. Sumasanguni kami sa lahat n gaming mga employer sa
estado upang mai-paabot ang detalye n gaming mga patakaran sa absentee,
ayusin ang mga plano sa pangangalaga sa kalusugan at magbigay ng mga mas
madaling proseso para sa paghingi ng leave sa pamamagitan ng Occupation
Health at/o alinsunod sa Family and Medical Leave Act at magpapatuloy kami
sa pagbigay ng mga bagong utat sa mga miyembro sa aming website sa
seiuhealthcaremn.org
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Kung mayroon anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa plano sa
iyong lugar ng pinagtratrabahuhan upang maghanda para sa COVID 19, para
sa pagprtekta sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa
pangangalagang pangkalusugan at sa aming mga pasyente, o anumang mga
alalalhanin tungkol sa iyong pang-ekonomiyang seguridad sa mga lingo sa
hinaharap, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa aming Member Action
Center sa (651) 294-8100
In Solidaridad,
Jamie Gulley

