Mwongozo
wa Fidia ya Wafanyakazi
Western New York Council on Occupational Safety and Health

Mwongozo huu umetolewa kwa madhumuni ya kufahamisha tu, na hauna ushauri wa
kisheria (au kujenga uhusiano wa wakili na mteja na WNYCOSH).

Fidia ya Wafanyakazi ni nini?
Mfumo wa Fidia ya Wafanyakazi ulianzishwa ili kufidia wafanyakazi waliojeruhiwa ili kugharamia
matibabu, fidia kwa malipo waliyokosa, au fidia kwa kifo kilichosababishwa na kujeruhiwa kazini au
ugonjwa uliosababishwa na kazi. Waajiri wanahitajika kuwalipia wafanyakazi wao bima ya fidia ya
wafanyakazi. Bima ya fidia hutolewa bila kujali “kosa” la mfanyakazi au mwajiri.

Fidia ya Wafanyakazi hutolewa kwa ajili ya majeraha na
magonjwa yanayohusiana na ajira ya wafanyakazi wote—
ikijumuisha wale wasio kwenye rekodi za kazi, wafanyakazi wa
muda, na wafanyakazi wahamiaji wasio na nyaraka za
kuwahalalisha kufanya kazi.
Fidia ya Wafanyakazi Haipatikani kwa:
• Wakandarasi huru. Wewe ni mkandarasi huru ikiwa unaendesha kazi yako mwenyewe,
uko huru kutoa huduma hizo kwa wateja wengine, unafanya kazi kwa muda au kazi
yako si ya kudumu, unawajibikia shughuli binafsi za kibiashara kama vile kulipia
gharama zako za kibiashara, n.k.
• Ikiwa bosi wako hukwambia lini, wapi, na jinsi ya kufanya kazi zako, basi
wewe ni mfanyakazi, hata ikiwa utapokea fomu ya 1099 na mwajiri wako
anasema kuwa wewe ni mkandarasi huru.
• Ikiwa unadhani umeainishwa visivyo, wasiliana na WNYCOSH ili kupata
usaidizi kupitia (716) 833-5416.
• Majeraha yaliyosababishwa na mfanyakazi aliyenuia kujidhuru au kudhuru mfanyakazi
mwingine.
• Majeraha yaliyosababishwa kabisa na ulevi wa mfanyakazi aliyejeruhiwa.
Ukurasa wa 1

Utakachofanya Iwapo Utajeruhiwa Kazini
Kuna hatua tatu za Kuwasilisha Ombi la Fidia ya
Wafanyakazi:
1. Toa Ripoti Kuhusu Jeraha lako kwa
Mwajiri wako
2. Pata Matibabu
3. Wasilisha Ombi la Fidia ya Wafanyakazi

Hatua ya 1:

Ripoti kuhusu jeraha lako kwa mwajiri wako kwa njia ya maandishi
ndani ya siku 30 baada ya ajali

• Ikiwa itawezekana,unapaswa kumjulisha mwajiri wako kabla hujatoka kazini katika siku ya tukio hilo.
• Jaza ripoti ya ajali au umwandikie mwajiri wako barua WEWE MWENYEWE ikiwa itawezekana. Usiache
mwajiri wako akujazie fomu ili uitie sahihi.
• Una siku 30 za kumjulisha mwajiri wako ili ustahili kupata Fidia ya Wafanyakazi.

Hatua ya 2:

Pata matibabu

Unapaswa kumwona daktari haraka iwezekanavyo baada ya kujeruhiwa. Una haki ya kuchagua mtoa huduma
wako wa matibabu, ili mradi tu awe ameidhinishwa katika mfumo wa Fidia ya Wafanyakazi.
Ili kupata mtoa huduma wa matibabu aliyeidhinishwa:

•
•
•
•

Muulize daktari wako wa kawaida kama yeye ni mhudumu aliyeidhinishwa.
Tembelea Kliniki ya Afya ya Wafanyakazi: www.health.ny.gov/environmentalworkplace/clinic.htm.
Kliniki ya Afya ya Wafanyakazi ya New York Magharibi inapatikana ECMC, (716) 898-5858.
Tafuta daktari kwenye Kanzi Data ya Fidia ya Wafanyakazi, kupitia www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/
Unaweza kutafuta lugha, eneo, utaalam, miongoni mwa vipengele vingine. Tovuti ya kutafuta inapatikana kwa
lugha ya Kiingereza tu.

• Unaweza kupiga simu kwa nambari (877) 632-4996 ili kupata usaidizi wa kumpata mhudumu aliyeidhinishwa.
Unaweza kuomba huduma ya mkalimani wa lugha unapowasiliana na wakala kwenye simu.

Hatua ya 3:

Wasilisha Ombi la Fidia ya Wafanyakazi kwa Kutumia Fomu ya C-3

Ili kustahili kupata Fidia ya Wafanyakazi, LAZIMA uwasilishe Fomu ya C-3 ndani ya muda wa miaka 2 baada ya
kujeruhiwa, au kugundua kuwa ugonjwa wako unahusiana na kazi.

• Majibu yako katika fomu ya C-3 ndiyo msingi wa ombi lako, hivyo hakikisha unayajibu kwa usahihi iwezekanavyo.
• Wakili au mwakilishi aliyeidhinishwa anaweza kukusaidia kujaza Fomu ya C-3.
• Hakikisha umeorodhesha kazi zote ulizokuwa ukifanya wakati ulipojeruhiwa.

Ukurasa wa 2

• Kupata usaidizi wa kujaza fomu yako ya C-3, unaweza kuwasiliana na Wakili wa Wafanyakazi

Waliojeruhiwa kupitia (877) 632-4996. Unaweza kuomba huduma ya mkalimani utakapopiga simu.

• Unaweza kupiga Simu ya Moja kwa Moja ya Kituo cha Wafanyakazi cha WNYCOSH ili kupata usaidizi wa
kujaza fomu yako ya C-3. (716) 206-3550 ili kupata usaidizi wa lugha katika kujaza fomu yako ya C-3.

Wasilisha fomu ya C-3

Wasilisha fomu ya

Tembelea Ofisi Yoyote ya Fidia

Mtandaoni

karatasi ya C-3

ya Wafanyakazi

Unaweza kuiwasilisha

Unaweza kupakua fomu ya C-3

Ili kupata nakala ya karatasi ya fomu

mtandaoni kupitia

kisha uijaze. Tembelea

ya C-3, ofisi ya Buffalo inapatikana

www.wcb.ny.gov/onlineforms/

www.wcb.ny.gov/content/

295 Main St. Suite 400, Buffalo, NY

c3/C3Form.html.

main/forms/c3.pdf.

14203.

Mafao ya Fidia ya Wafanyakazi
•
•
•
•

Fidia ya Wafanyakazi hutoa bima ya matibabu kwa majeraha yaliyotokea kazini.
Hutoa bima kwa matatizo ya kusikia na magonjwa unayopata kwa sababu ya aina ya kazi unayofanya.
Hutoa mafao kwa familia yako ikiwa utapoteza maisha katika kazi yako.
Hutoa mafao mahali pa mshahara ikiwa huwezi kufanya kazi, au kufanya kazi itakayokupa kiwango sawa cha malipo kama hapo awali.

Matatizo ya Kusikia Yanayosababishwa na Kazi
Ikiwa ulifanya kazi katika mazingira ya kazi yenye kelele na ukapoteza uwezo wa kusikia, unaweza kustahili kupata “fidia kwa
kupoteza uwezo wa kusikia.” Kuna baadhi ya mambo ya kuzingatia:
1. Ili kustahili, lazima uwe mbali na maeneo yenye kelele na uwe umepoteza uwezo wa kusikia kwa kiwango kilichowekwa.
Utahitaji kufanyiwa kipimo cha uwezo wa kusikia ambacho hakiwezi kufanywa hadi siku 90 zipite, kutoka wakati wako wa mwisho
kuwa katika eneo la kazi lenye kelele nyingi. Kipimo hiki lazima kionyeshe kuwa angalau umepoteza uwezo wa kusikia kwa
kiwango cha chini na kiandamane na ripoti ya daktari inayosema kuwa tatizo hilo la kusikia lilisababishwa na kuwa katika
mazingira ya kazi yenye kelele. Bodi ya Fidia ya Wafanyakazi haitashughulikia ombi lisilo na nyaraka za kulithibitisha.
2. Kutoka utakapoondoka kwenye eneo la kazi lenye kelele, una muda wa miaka 2 na miezi 3 wa kuwasilisha ombi la fidia ya
kupoteza uwezo wa kusikia, kwa kutumia fomu ya C-3.

Magonjwa Yanayosababishwa na Kazi
Wakati mwingine, kazi yako inaweza kusababisha ugonjwa. Nyenzo unazotumia kazini, au mazingira yako ya kazi yanaweza
kusababisha magonjwa yakiwemo magonjwa ya mapafu au matatizo ya mfumo wa misuli na mifupa kama vile majeraha
yanayosababishwa na matumizi ya viungo vya mwili. Wakati mwingine, matatizo haya huonekana tu baada ya muda. Una haki ya
kupata matibabu ya magonjwa yanayosababishwa na kazi yako, sawa na majeraha mengine, na lazima uwasilishe ombi la kupata
matibabu ya ugonjwa huo ndani ya muda wa miaka 2 baada ya kugundua kuwa ugonjwa huo unahusiana na kazi yako.
Tumia fomu ya C-3 kuwasilisha ombi lako.

Ukurasa wa 3

Mafao ya Kifo
Wakati mwingine wafanyakazi hupoteza maisha kwa sababu ya
mazingira ya kazi yasiyo salama.
Mafao ya Kifo ya mpango wa Fidia ya Wafanyakazi yanajumuisha:
• Gharama za mazishi za hadi $10,000 katika maeneo ya kaskazini ya
New York.
• Kiwango cha 2/3 cha malipo yako ya wastani ya kila wiki,
kitakachotolewa kwa mjane aliyeachwa na watoto.
Angalia Mwongozo wa WNYCOSH wa Nyenzo za Familia katika lugha
14 ili kupata maelezo zaidi kupitia wnycosh.org/family.

Kuwekwa katika Soko la
Ajira

Fidia ya Mahali pa Mshahara (Mishahara Iliyopotea)
• Ukikosa kwenda kazini kwa zaidi ya siku 7 za kazi kwa sababu ya
•
•

•
•

jeraha lako, mpango wa Fidia ya Wafanyakazi utakulipa kiwango
fulani cha malipo utakayokosa.
Ikiwa huwezi kufanya kazi kabisa, utapata malipo ya hadi
kiwango cha 2/3 cha malipo yako ya wastani ya kila wiki (kwa
kuzingatia kazi zote ulizokuwa ukifanya ulipojeruhiwa).
Ikiwa ulemavu wako sio kamili, au unaweza kufanya kazi kwa
kufanya marekebisho fulani, huenda ukahitajika kuonyesha kuwa
unafanya kazi au unatafuta kazi. Huku kunaitwa Kuwekwa katika
Soko la Ajira.
Daktari wako atatathmini kiwango chako cha ulemavu.
Bima ya mwajiri huenda ikaomba kwamba ukamwone Mtathmini
Huru wa Afya (IME). Unapaswa kuhudhuria miadi ya IME ikiwa
utaombwa kufanya hivyo.

Kuwekwa katika Soko la Ajira
kunamaanisha kutafuta kazi au
kushiriki katika mafuzo ya kazi.

• Kutafuta kazi kikamilifu kwa mbinu
•

•

•
•
Wafanyakazi hawahitajiki kuwasilisha ombi la fidia hadi
watakapotumia angalau $1,000 kulipia matibabu ya jeraha au
ugonjwa. Hata ikiwa mwajiri wako atajitolea kulipia gharama zako
za matibabu nje ya mfumo wa Fidia ya Wafanyakazi, bado
unaweza kuwasilisha ombi la fidia kwa Bodi ya Fidia ya
Wafanyakazi kwa kuwasilisha fomu ya C-3, ili kukulinda dhidi ya
hali zozote zisizotarajiwa zinazohusiana na jereha au ugonjwa
wako. Usipowasilisha ombi la fidia ndani ya muda wa miaka
miwili, katika hali nyingi, utapoteza uwezo wa kufidiwa.

Ukurasa wa 4

binafsi
Kutumia nyenzo za NYS DOL kikamilifu:
✴ Huduma za NYS DOL za kutoa ajira
tena
✴ Vituo Vinavyotoa Huduma Zote
Kuhusu Ajira
✴ Huduma Nyingine ya Ajira
Shiriki kikamilifu katika Mafunzo ya
Walemavu yanayotoa Huduma
Endelevu za Ajira na Elimu kwa Watu
Wazima (ACCESS-VR)
Shiriki kikamilifu katika programu ya
mafunzo ya kazi
Jiunge na chuo cha elimu
kilichoidhinishwa kupata mafunzo
muda wote

Weka Rekodi hizi vyema:
• Weka rekodi za mawasiliano yako na
mwajiri wako, hasa kama uliripoti
kuhusu jeraha lako kwa maneno
• Risiti za gharama za usafiri wakati wa
kwenda na kutoka katika miadi ya
matibabu
• Maelezo ya malipo na makato yake
ya kazi zozote, na kazi zote
ulizokuwa ukifanya ulipopata jeraha
• Barua zozote kutoka kwa Bodi ya
Fidia ya Wafanyakazi.

Ni nini kitafanyika baada ya kuwasilisha ombi langu?
Mwajiri wako anaweza akakubali ombi lako.
Mwajiri wako anaweza akapinga ombi lako.
Mwajiri wako huenda akakubali kukufidia.

Ikiwa mwajiri wako atakubali ombi lako:

• Bima ya mwajiri wako itaanza kulipia gharama za matibabu yako na kufidia malipo uliyokosa baada
ya kuthibitisha kiwango cha wastani cha malipo yako ya kila wiki.

Ikiwa mwajiri wako atajitolea kukufidia (Misamaha ya Madai ya Kifungu cha 32):

• Malipo haya hufanywa mara moja, kwa kutoa kiasi chote cha fidia, katika mahali pa mafao ya
matibabu na mshahara yanayoendelea.

• Unapaswa kujadili mahitaji yako ya kupata huduma za matibabu katika siku zijazo na daktari wako
kabla ya kukubali malipo hayo.

• Unapaswa kutafuta ushauri wa wakili au mwakilishi aliyeidhinishwa kabla ya kukubali malipo hayo.
Ikiwa mwajiri wako atapinga ombi lako:

• Hakimu wa Sheria za Fidia ya Wafanyakazi atafanya kikao na kuamua kama unastahili, na pia
kuamua kiwango cha fidia utakachopata, ikiwa unastahili.

• Unapaswa kuhudhuria kikao hicho na kuwasilisha nyaraka zote zilizoombwa.
• Ikiwa ombi lako litakataliwa, una haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo.
• Mwajiri wako pia anaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa hakimu.

Sababu za Kupingwa kwa Maombi:
• Huenda mwajiri wako akasema jeraha au ugonjwa wako ulitokea kabla hujaanza kumfanyia kazi.
• Huenda mwajiri wako akasema kuwa wewe si mfanyakazi (anaweza kusema kuwa wewe ni
mkandarasi huru).
• Huenda mwajiri wako akasema kuwa jeraha halikutokea “katika shughuli za ajira.” Yaani, jeraha

au ugonjwa ulitokea nje ya mazingira ya kazi.

Ukurasa wa 5

Una haki ya kupata huduma za ukalimani
na ufasiri wa lugha
• Unapowasiliana na Bodi ya Fidia ya Wafanyakazi, unaweza kuomba
huduma ya ukalimani unapounganishwa na wakala kwenye simu.

• Unapotafuta mtoa huduma wa matibabu aliyeidhinishwa, unaweza
kutafuta madaktari walio na wafasiri wa lugha yako kupitia
www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/ Tovuti hiyo ya kutafuta
inapatikana kwa lugha ya Kiingereza tu.

• Ikiwa unahisi kuwa hujapokea huduma za kutosha za ufasiri au
umenyimwa huduma hizo, unaweza kuwasilisha malalamiko kupitia
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/lac1.pdf

Una haki ya kupata mwakilishi wa kisheria
Una haki ya kuwa na wakili au mwakilishi aliyeidhinishwa atakayekusaidia
katika mchakato huu. Hupaswi kutoa malipo ya moja kwa moja kwa wakili
au mwakilishi aliyeidhinishwa. Ikiwa utafidiwa kupitia mpango wa Fidia ya
Wafanyakazi, malipo ya mwakilishi wako yatatoka katika fidia yako.

Piga simu kwa nambari (800) 342-3661 au utembelee huduma ya Shirika la Mawakili wa New York kupitia
www.findalawyernys.org, ili kupata wakili wa Fidia ya Wafanyakazi aliye karibu nawe.

Mwajiri wako hawezi kukufuta kazi au kulipiza
kisasi dhidi yako kwa sababu ya kuwasilisha ombi
la Fidia ya Wafanyakazi.
WNYCOSH inaweza kukusaidia kama unapata matatizo katika mchakato wa Fidia ya Wafanyakazi.
Simu ya Moja kwa Moja ya Kituo cha Wafanyakazi cha WNYCOSH (716) 206-3550

Ukurasa wa 6

Kituo cha Wafanyakazi
cha WNYCOSH

Tunajivunia Kuwasaidia Wafanyakazi Katika Juhudi Zao za Kupigania Haki
(Lugha na Utafsiri Umefadhiliwa na):

Mwongozo umetengenezwa na: Genevieve Rados
Mwanachama wa Kundi la Wanaharakati la Frank Dolce, 2018 WNYCOSH

2495 Main Street Suite 438
Buffalo, NY 14214
(716) 833-5416
Simu ya Moja kwa Moja ya Kituo cha Wafanyakazi (716) 206-3550
wnycosh.org/comp

