
NY HERO ऐन (NY HERO Act)
NY �वा�य र आव�यक अ�धकार ऐन 
(NY Health and Essential Rights Act)

�यूयोक�  �वा�य र आव�यक अ�धकार ऐन मे 5, 2021 मा कानूनी �पमा ह�ता�र भएको �थयो।
वायुज�नत सं�ामक रोगको �कोप भएका समयमा कामदारह�लाई सं�मण र रोगबाट जोगाउनका ला�ग COVID-19
महामारीमा कानूनले नयाँ काय��लमा �वा�य र सुर�ा सुर�ाह� अ�नवाय� गद�छ।
�यूयोक�  रा�य �म �वभाग (DOL) ले मोडल वायुज�य सं�ामक रोग सं�मण रोकथाम योजनाह� र �व�भ� उ�ोग-�वशेष
मोडल योजनाह� �सज�ना गरेको छ। रोजगारदाताह�ले या त DOL बाट लागू �ने मोडेल योजना अपनाउनु वा �यूनतम
मापद�ड नाघेको वैक��पक योजना बनाउनुपछ�।
�यूयोक�  रा�यले वायुज�य सं�ामक रोगलाई ग�ीर साव�ज�नक �वा�य जो�खमको �पमा तोकेमा रोजगारदाताह�ले आ�ना
योजनाह� काया��वयन गन� आव�यक छ।
10 जना वा सो भ�दा बढ� कम�चा री ह� भएका रो जगा रदा ता ह�ले का मदा रह�ला ई संयु� �म-�व�ा पन का
य��ल सुर�ा स�म �त �ा पना गन� र �व�ा पन गन� अनुम�त �द नुपछ�।

NY HERO ऐन (NY HERO Act) के हो?

NY Hero ऐनले अ�यागमनको ���त जेसुकै भए
ताप�न�नजी �े�का सबै कामदारह�लाई समेट्छ।
यसमा पाट�-टाइम कामदारह�, �वत�� ठेकेदारह�,
घरेलु कामदारह�, घरमा �याहार गन� र ���गत
�याहार गन� कामदारह�, दै�नक मज�रह�, खेतमा
काम गन�ह�, र अ�य अ�ायी र मौसमी कामदारह�
समावेश छन्।

कसलाईसमे�टएको छ?
NY HERO ऐनले रा�यका कम�चारी वा �वत��
ठेकेदारह�, रा�यको कुनै प�न राजनी�तक उप�वभाग,
साव�ज�नक �ा�धकरण, वा कुनै अ�य सरकारी
�नकायलाई समेट्दैन।
य�द रोजगारदातालाई �ावसा�यक सुर�ा तथा �वा�य
�शासनले अपनाएको अ�ायी वा �ायी मानकले
समेटेको छ भने �वा�य सेवा उ�ोगका
रोजगारदाताह�लाई HERO ऐनले समेट्दैन।
��येक रोजगारदाताले यसलाई, वा यसका कुनै प�न
कम�चारीलाई अ�ायी वा �ायी OSHA मापद�डले
समेटेकोभए प�न वा नभए प�न आ�नै �नधा�रण गनु�पछ�।
य�द अब उ�ा�त अ�ायी OSHA मानक �भावकारी
नभएमा, प�हले OSHA मापद�डले
समेटेकोरोजगारदातालाई HERO ऐनले समेट्नेछ।

कसलाई समे�टएको छैन?
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कानून अ�तग�त के लागू गन� आव�यक छ भ�े कुराका ला�ग कुनै ग�ीर जन�वा�य 
जो�खमको �पमा वायुज�य सं�ामक रोगको वत�मान पदनाम छ �क छैन भ�े कुरामा 
�नभ�र गद�छ।
पदनाम �यूयोक�  रा�यको �वा�य आयु��ारा बनाइ�छ।
नवीनतम जानकारीका ला�ग dol.ny.gov/ny-hero-act मा हेनु�होस्

NY HERO ऐन कसरी लागू ��छ?
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NY HERO ऐन (NY HERO Act)

काया��वयन

सबै समयमा (कुनै पदनाम �भावमा भए 
वा नभएमा)

कामदार स�म�तह�

का मदा र स�म �त ह�ले COVID-19 स�ब�ी मु�ा ह�
मा � नभई, कुनै प�न का य��लको �वा �य र सुर�ा मु�ा
नी �त ला ई स�बो धन गन� स�नेछन्।
तो �क एका का मदा र स�म �त ह� �भा वका री भए प�न
वा नभए प�न यो ज�ह ले प�न सृजना गन� र भेट्न स�क
�छ।

रोजगारदाताह�ले �न�न काय� गनु�पछ�:

हा वा ज�य सं�ा मक रो गको जो �ख म रो कथा म यो 
जना बना उनुपछ�।
बना एको 30 �द न �भ � कम�चा री ह�ला ई एक ��त �द 
नुपछ�।

नयाँ कम�चा री ह� �न यु� गदा� एक ��त �द नुपछ�।
कम�चा री ह�ले हेन� स�ने ग�र ��येक का य� सा इटमा यो 
जना पो �ट गनु�पछ�।
आव�यकता अनुसा र यो जना अपडेट गनु�पछ�।

कुनै पदनाम लागू छ भने
रोजगारदाताह�ले �न�न काय� गनु�पछ�:

�तनीह�को सं�मण रोकथाम योजना अपटुडेट छ भनी 
सु�न��त गनु�पछ�, र �यूयोक�  रा�य �वा�य �वभाग र �म 
�वभागको �नद�शन पालना गनु�पछ�।
योजना काया��वयन गनु�पछ�।
कम�चारीह�लाई योजनाको मौ�खक समी�ा �दान गनु�पछ�।

��मकका अ�धकार

य�द तपा�को रोजगारदाताले HERO ऐन�ारा �नधा��रत 
मापद�डह� पालना नगरेमा, �तनीह�ले NY HERO ऐन 
अ�तग�त तपा�को अ�धकारह� उ�लङ्घन ग�ररहेका छन् र 
तपा�लाई हावाबाट �ने सं�ामक रोगह�को जो�खममा 
पा�ररहेका छन्।
तपा�सँग ��तशोध �बना काम अ�वीकार गन� अ�धकार छ।
तपा�ले dol.ny.gov/ny-hero-act मा �म 
�वभागमा उजुरी दता� गन� स�नु��छ
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NY HERO ऐनले �नजी �े�का कम�चारीह� (10 वा सोभ�दा बढ� कम�चारीह�
भएका क�नीह�मा काम गन�) लाई COVID-19 स�ब�ी सम�याह� मा� होइन,
कुनै प�न काय��लको �वा�य र सुर�ा सम�या नी�तलाई समाधान गन� काय�कता�
स�म�तह� �सज�ना गन� अ�धकार �द�छ।

कामदार स�म�तह� भनेको के हो?

रोजगारदाताह�ले ��त��या �दन अ�नवाय� �ने ग�र
रोजगारदाताह� सम� �च�ता र गुनासोह�को उठान गन�
रोजगारदाता�ारा कुनै प�न �वा�य र सुर�ा नी�तको समी�ा
गराउन

सरकारी एजे�सीह�बाट साइटको �मण र �नरी�णह�मा
भाग �लन
रोजगारदाता�ारा फाइल ग�रएको कुनै प�न �वा�य र सुर�ा
�रपोट�ह�को समी�ा गन�
स�म�तह�ले चौमा�सक �पमा कामको समयमा 2 घ�टा
बैठक गछ�न्
स�म�तका सद�यह�लाई पेशागत �वा�य तथा सुर�ा र
कामदार सुर�ा स�म�तह�को काय� स�ब�ी ता�लममा बढ�मा
चार घ�टाको ला�ग सहभागी �ने अनुम�त �दइ�छ।

स�म�त बनाएमा यसले कम�चारीह�लाई �न�न काय� गन� ठाउँ �दन
स�छ:

स�म�त �कन बनाउने ?

स�म�तह�माक�तीमा 2/3 गैर-पय�वे�क कम�चारीह�
�नुपछ� र रोजगारदाताको क�तीमा एकजना ��त�न�ध
प�न समावेश �नुपछ�। स�म�तह� रोजगारदाता र
कम�चारीह��ारा सह-अ�य� ग�र�छन्।
हाल NY HERO स�म�तमा 12 जना भ�दा बढ�
सद�यह� �न स�दैनन्।
कामदारह�ले आ�ना ��त�न�धह� छा�छन् र
��तशोधबाट सुर��त ��छन्

स�म�तमा को को �न स�छन्?
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कामदारह�लाई बखा��त, पदावनत वा कुनै प�न
�कारको बदला �बना यी स�म�तह� गठन गन� अ�धकार
छ

तपा�ले dol.ny.gov/ny-hero-act मा �म
�वभाग सम� उजुरी दता� गन� स�नु��छ:
तपा�ले सहयोगको ला�ग आव�यक कामदारको
गठब�नसँग स�क�  गन� स�नु��छ! इमेल:
protectnyheroes@gmail.com

मेरो अ�धकारह� के-के�न् ?
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सामा�य सचेतना
शारी�रक �री कायम रा�ने
अनुहार ढा�ने, प�जा, र ���गत सुर�ा�मक
उपकरण (PPE) लगाउने
रा�ोसँग र बार�बार हात धुने

य�द कुनै कम�चारीमा रोगको ल�ण देखा परेमा, कम�चारी
काय��लमा �नु�ँदैन
कम�चारीह�ले आ�नो �श�टको शु�वातमा �वा�य जाँच
पूरा गनु�पछ�
�यहा ँउपयु� शारी�रक �री कायम गन� उपायह� �नुपछ�
कम�चारीह�ले हातको उ�चत सरसफाइ कायम रा�नुपछ�
सफाई र क�टाणुशोधन
थप जो�खम कारकह� भएका ���ह�को ला�ग
�वशेष आवासह�

रोजगारदाताह�लेकाय��लका सबै �े�ह�मा �न�न �यूनतम
�नय��णह�को�योग गनु�पछ�

�कोपको बेलामा �यूनतम �नय��णह�

New York Immigration Coalition
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रोजगारदाताह�ले जो�खमपूण� ग�त�व�धह�को अ�ायी
�नल�बन गन� कुरामा �वचार गनु�पछ�
रोजगारदाताह�ले �न�न कुराह� �वचार गनु�पछ�: 

�ाकृ�तक भे��टलेशन
एयर �यु�रफायरह�
�ले��स�लास

अ��ाभाइलट �काश क�टाणुशोधन �णालीह� 
�शास�नक �नय��णह�

शारी�रक �री बढाउने
हात धुन र सफा गन�को ला�ग थप छोटो �ेकह� �दान
गन�

साबुन, से�नटाइजर, �ड�ोजेबल क�टाणुनाशक
तौ�लया �दान गन�

कम�चारीलाई कुनै शु�क नलगाई उनीह�लाई PPE उपल�
गराउनुपछ� । उपल� गराइने PPEकाय��लको जो�खम
मू�याङ्कनमा आधा�रत �नेछ।

�यूनतम �नय��णह�ले कम�चारीह�लाई पया��त सुर�ा �दान
नगरेमा थप �नय��णह� �लन स�क�छ:

�कोपको बेलामा उ�त �नय��णह�

4

हावाबाट �ने सं�ामक रोगको संसग� रोकथाम योजना

�म �वभागले प�रमाज�न गन� वा अपनाउन स�कनेएउटा मानक योजना बनाएको छ । 
यो योजनाको उ�े�य कम�चारीह�लाई हावाबाट �ने सं�ामक रोगको �कोपको बेलामा 
संसग� �न र रोगबाट जोगाउनु हो।
रोजगारदाताह�ले क�तीमा �न�न माग��नद�शनह� अपनाउनुपछ�।
योजना र उ�ोगसँग स�ब��त �वशेष �दशा�नद�शह� DOL वेबसाइटबाट �ा�त गन� 
स�क�छ: dol.ny.gov/ny-hero-act

संसग� रोकथाम योजना के हो?
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यो योजना अ�तग�त आ�नो अ�धकारको �योग गरेकोमा
कुनै प�न रोजगारदाताले कुनै प�न कम�चारीलाई भेदभाव
गन�, ध�क� �दने, ��तशोध �लने, वा ��तकूल कारबाही गन�
छैन।

योजनामा, उ�लङ्घनह�को �रपोट� गन�को ला�ग
रोजगारदाताह�ले स�क�  जानकारी समावेश गनु�पछ�।
कम�चारीले मौ�खक वा �ल�खत �पमा उ�लङ्घनको �रपोट�
गन� स�नेछ। य�द तपा�ले ��तशोधको अनुभव गनु�भएमा
तपा�ले आ�नो रोजगारदाताले तोकेको स�क� लाई स�क�
गन� स�नु��छ।

��तशोधबाट संर�णह�

5

रोजगारदाताले सबै कम�चारीह�लाई योजनाको
अ��त�व र �ान, यो स��य भएको प�र���त,
नी�तह�, र HERO ऐन अ�तग�त �तनीह�का
अ�धकारह�को बारेमामौ�खक �पमा सू�चत गन�छ।
योजना स��य भएप�छ, योजनाका सबै त�वह� र
अ�य स�ब��त �वषयह�लाई समेट्ने ग�र सबै
कम�चारीह�ले ता�लम �ा�त गन�छन्:

यसले �न��याउन स�नेसं�ामक एजे�ट र
रोग(ह�)
रोगको संकेत र ल�णह�
रोग कसरी फै�लन स�छ
यो संसग� रोकथाम योजनाको �ा�या
संसग� �नय��णह�को �योग र सी�मतताह�
सं�ामक एजे�टको स�क�  समावेश �न स�ने
काय��लका ग�त�व�धह� र �ानह�

ता�लममा �न�न �नेछ:
कम�चारीह�लाई कुनै शु�क न�लई उपल�
गराइने र कामको समयमा �ने
कम�चारीह�को शै��क �तर, सा�रता, र
�चाइएको भाषामा उपयु� साम�ी र श�दावली
मौ�खक �पमा ���गत �पमा वा टे�लफोन,
इले��ो�नक, वा अ�य मा�यमह� माफ� त �दान
ग�रने

�कोपको बेलामा ता�लम र जानकारी क�टाणुशोधन

धेरै ���ह�ले छुने व�तुह�लाई उपयु�
क�टाणुनाशकले बार�बार सफा गनु�पछ�।
घरमा काम गन� कम�चारीह�ले स�ा�वत ��षत
सतहह� धेरै सफा ग�ररहनुपन� भएकोले उनीह�
बढ्दो जो�खममा �न स�छन् । �यसको ला�ग,
वैक��पक त�रकाह� र/वा सुर�ाको बढ्दो �तरह�
आव�यक �नस�छ।

धुलो झानु�को स�ा, CDCले सतहह�लाई
क�टाणुर�हत गनु� अ�घ साबुन र पानीले सफा गन�
�सफा�रस गद�छ।

घरमा काम गन�ह�ले �ास��ासको सुर�ा
उपकरणह� लगाउनुपछ�।
फोहोरको क�टेनरमा लाइनरह� �योग गनु�पछ�। 

फोहोरको झोलाह� ब�द गनु� अ�घ �तनीह�बाट
हावालाई बलपूव�क न�नचोनु�होस्

हावाबाट �ने सं�ामक रोगको संसग� रोकथाम योजना
NY HERO ऐन (NY HERO Act) अपडेट ग�रएको: 06.22.2022
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य�द तपा� सानो �वसायको मा�लक �नु��छ र ए�लो
कम�चारी �नु�� भने, तपा�ले Hero ऐनको पालना गनु�पछ�।
तपा�ले �म �वभागको मोडेल मानकह� अपनाएर वा अझ
ब�लयो योजना बनाएर आ�नो काय��लको योजना
बनाउनुपछ�। मोडेलह� dol.ny.gov/ny-hero-actमा
पाउन स�क�छ।
य�द तपा�ले आ�नै योजना बनाउनुभएमा, यसलाई DOL
�ारा अनुमो�दत गनु� पद�न तर यसले DOL को मानक
योजनाका त�वह� पूरा गनु�पछ�।

सानो �वसाय मा�लकको �पमा मेरो ला�ग
यसको के अथ� हो?

DOL �ारा �दान ग�रएको मोडेल योजनाह�ले थप जानकारी
�दान गद�छ तर क�तीमा तपा�ले:

कम�चारीह�लाई मा�क �दान गनु�होस् र कम�चारीह�लाई
मा�क लगाउन लगाउनुहोस्
आव�यक PPE �दान गनु�होस्
क�तीमा 6 �फटको सामा�जक �री रा�न लगाउनुहोस्
�ा�ड से�नटाइ�जङ/वा�श�ग �टेशनह� �दान गनु�होस्
कामदारह�मा Covid-19 ल�णह� नभएको सु�न��त
गन�को ला�ग ��येक �दनको शु�वातमा दै�नक ����नङह�
गनु�होस्

स�व भएस�म बा�हरी हावा आउनेजाने आपू�त� बढाउनुहोस्
बढ� छोइने सतहह�लाई �नय�मत �पमा क�टाणुर�हत
गनु�होस्

सं��मत र संसग�मा आएका कम�चारीह�लाई भु�ानी �ने
ग�र �वारे�टाइन �बदा �लनु पन�छ
अनुपालनको इनचाज� सुपरभाइजर् तो�नुहोस्

मलाई लागू गन� कुन-कुन मापद�डह� चा�ह�छ?
तपा� सं�मण रोकथाम योजना अपनाउन वा काय�कता�
स�म�तलाई मा�यता �दन असफल भएमा तपा�लाई ��त�दन
$50 वा बढ� ज�रवाना ला�न स�छ।
य�द छ वष� �भ� दोहोया�एर उ�लङ्घनह� भएमा ज�रवानामा
पया��त वृ�� �न स�ने ग�र तपा�लाई �वा�य रा�य आयु�
�ारा $1,000 दे�ख $10,000 स�मको ज�रवानाको सामना
गनु�पन� �न स�छ।

तपा�ले तु��तै रोकथाम योजना बनाउनुपछ� र �वतरण
गनु�पछ� र तो�कएको हावाबाट �ने सं�ामक रोग
�कोपह�मा अ�ाव�धक रहनुपछ�।

य�द मैले पालना नगरेमा के ��छ?
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�म �वभागले 1-888-469-7356 मा तपा�लाई सबैभ�दा
सहज ला�ने भाषामा कसैसँग कुरा गन� स�नुहोस् भनेर भाषा
प�ँच सेवाह� �दान गद�छ।

मैले मेरो भाषामा सहयोगको ला�ग कसलाई
स�क�  गन� स�छु?

साना �वसाय मा�लकह�को ला�ग जानकारी

काया��वयनको चेक�ल�ट

NY HERO ऐन (NY HERO Act)

यो �ोत गाइड �ारा सम�थ�त छ:

कामदारह�लाई वायुज�य रोगह�बाट जोगाउन योजना 
बनाउनुहोस्। तपा�ले �म �वभागले �दान गरेका 
टे�लेटह� प�न अपनाउन स�नु��छ।

�यूयोक�  रा�यले वायुज�य सं�ामक रोगलाई ग�ीर 
साव�ज�नक �वा�य जो�खमका �पमा तोकेमा यो योजना 
लागू ग�रनुपद�छ र कम�चारीह�लाई जानकारी गराउनुपछ�। 
कम�चारीह�ले आ�नो मनपन� भाषामा अनुरोध गन� 
स�छन्।

10+ कम�चारीह� भएका रोजगारदाताह�ले 
कामदारह�लाई संयु� �म-�व�ापन काय��ल सुर�ा 
स�म�त �ापना र �व�ापन गन� अनुम�त �दनुपछ�।

अपडेट ग�रएको: 06.22.2022

https://www.nyic.org/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act

