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பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
காப்புறுதிச் சடடம்

— ஒரு தகவல் வழிகாட்டி —

 பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
காப்புறுதிச் சடடம் என்ால் என்ன (WSIA)?

 வேலையில் இருக்கும்வபாது காயம்/ேலி ஏற்படடால் 
சசயயவேண்டியலே

 வகாரிக்லக ஒனல்ச் 
சமர்ப்பிக்கும் வேரம்

 WSIA ஆல் காப்பீடு 
சசயயப்படுபேர்கள் யார்?

WSIA என்பது, அவரக்ளுடைய வவடையின் விடைவாை் 
காயப்படும் அை்ைது வ�ாய்வாய்ப்படும் பணியாைரக்ைின்
ஆதாயஙகளுக்கா்ன தகுதி மற்றும் வசலேகளுக்கு 
அதிகாரமைிகக்ும் ஒன்ராறிவயாச ்சை்ைம் ஆகும்.

 WSIB வகாரிக்லக 
ஒனறுக்கு எஙவக நீஙகள் 
உதவிசப்ைாம்?

பணியாைரக்ை்
உட்னடியாகவோ, காயம்/வலி ஏற்பட்ட நாளில் 
இருந்து 6 மாதஙகளுக்குப் பிநதாமவைா 
ககாரிக்கக ஒன்கற நீங்கள் சமரப்்பிக்க கவண்டும்.

வவடைவழங்கு�ரக்ை்
பின்வருவன அந்தப் பணியாளருக்குப் 
பபாருந்தினால், அந்தக் காயம்/வலி ஏற்பட்ட 
நாளில் இருந்து 3 ோடகளுக்குள், அது பற்றிய 
ககாரிக்கக ஒன்கற கவகலவழங்குநரக்ள் 
சமரப்்பிக்க கவண்டும்:

01. ஆகராக்கியப் பராமரிப்புத் கதகவப்படுகிறது.

02. வழகமயான கவகலக்கு வராமல் இருக்கிறார.்

03.  வழகமயான கவகலயில் வழகமயான 
ஊதியத்கதவிட குகறவாகச ்சம்பாதிக்கின்றார.்

04.  வழகமயான ஊதியத்கதவிடக் குகறந்த 
ஊதியத்தில் மாற்றியகமக்கப்பட்ட கடகமகள்
கதகவப்படுகிறது.

05. ஏழு நாட்களுக்கும் அதிகமாக வழகமயான 
ஊதியத்தில் மாற்றியகமக்கப்பட்ட கடகமகள்
கதகவப்படுகிறது.

அல்னத்து ஒன்ராறிவயா பண ியாைரக்டையும் WSIA  
காப்ப டீு சசய்யாது.

» மருத்துேக்
கேனிப்லப
உடனடியாகப் பபறவும்

» முடிநதளவு விலரோக
அந்தக் காயம்/வலி பற்றி 
கவகலவழங்குநருக்கு 
நீங்கள் அறிவிக்க 
கவண்டும்

» சடடப்படி, ஒரு
காயம்/வலி பற்றி 
நீங்கள் அறிவித்ததற்காக
உஙகலள
வேலையிலிருநது
நீக்க முடியாது

» WSIB படிேம் 6ஐப்
பூரத்்திபசய்தல்
(காயம்/வோய பற்றிப் 
பணியாளரின அறிக்லக)

» கவகலயிட காயம்/வலி அல்லது 
கநாய் பற்றி புைனவிசாரலை
மற்றும் ஆேைப்படுத்தல்

» WSIB படிேம் 7ஐப் பூரத்்திபசய்தல்
(காயம்/வோய பற்றி வேலைேழஙகுேரின 
அறிக்லக)

» காயம்/வலி வந்த அந்த நாளுக்கான
ஊதியஙகலளப்
பணியாளர்களுக்குச்
பசலுத்தல்

» கவகலக்குத் திரும்பிச ்
பசல்வதற்கான 
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்
வகரயகறகளுக்கான 
சிபாரிசுகலள வழங்கல்

» பணியிட காயம்/வலியுடன்
பதாடரப்ான தகேல்கலள
WSIBக்கு வழங்கல்

» WSIB படிேம் 8ஐப்
பூரத்்திபசய்தல்
(ஆவராக்கிய நிபுைரின அறிக்லக)

பணியாளர் கவகலவழங்குநர் மருத்துவர ்அல்லது 
ஆகராக்கியப்  
பராமரிப்பு வழங்குநர்

உஙகளுலடய உரிலமகள் எலே 
எ்ன உஙகளுக்குத் சதரியுமா?

 WSIAஐ 
நிர்ேகிப்பேர்கள் யார்?
» பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் காப்புறுதிச்

சலப (WSIB) WSIAஐ �ிரவ்கிகக்ிறது.

» காயப்பை்ை பணியாைரக்ைின் ஆதாயங்களுகக்ான 
உரிமம் மற்றும் வசடவகடைத ்தீரம்ானிப்பதற்கான
சசாநத ேலடமுல்கள் மற்றும்
சசயல்முல்கலள WSIB தாவ்ன
உருோக்குகி்து .

» பின்வருவனவற்றுகக்ான உரிமதட்தக ்காயப்பை்ை
பணியாைரக்ை் வகார முடியும்:

* ஊதிய இழப்பு ஆதாயங்கள்

* நிரநதரமான ்காயம்/வலியாலான 
இழப்்பை ஈடுசெய்யும் ஆதாயங்கள்

* ஆரராக்கியப் பைராமரிப்புக்்கான ்காப்பீடு

* ரவ்லக்குத் திரும்பைச் 
செலவதற்கான உதவி

» ஒன்ராறிவயா வவடைவழங்கு�ரக்ை் WSIBகக்ு 
�ிதியைிகக்ின்றனர.் இது ேரிமூைம்-
நிதியளிக்கப்படும் ஒரு அலமப்பு அல்ை.

» குறிதத் காைவடரயடறகக்ுை், WSIB
தீர்மா்னஙகளுக்கு வமனமுல்யீடு
சசய்யும் உரிடம பணியாைரக்ளுகக்ும்
வவடைவழங்கு�ரக்ளுகக்ும் உை்ைது.

 பினேருே்ன 
உஙகளுக்குப் சபாருநதி்னால், 
ேஷட ஈடு வகாரமுடியும் எனபது 
உஙகளுக்குத் சதரியுமா
» கவகலயுடன் பதாடரப்ான வோய ஒன்று உங்களுக்கு 

இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

» கவகலயுடன் பதாடரப்ான ம்ன அழுத்தம் 
சார்நத நிலைலமகள் உங்களுக்கு இருப்பதாகக்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

» கவகலயுடன் பதாடரப்ான 
உளவியல்ரீதியா்ன 
நிலைலமகள்
உங்களுக்கு இருப்பதாகக்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

» காலப்கபாக்கில், கவகலயுடன்
பதாடரப்ான காயம்/ேலி
உங்களுக்குப் படிப்படியாக 
உருவாகியுள்ளது.

தடுத்தல் இகணப்பின் LIGHTHOUSE INITIATIVE வழங்குகிறது

ஆதாரேளஙகள்
WWW.PREVENTIONLINK.CA 

WWW.WSIB.ON.CA 

WWW.ONTARIO.CA/LAWS/STATUTE/97W16

OFFICE OF THE WORKER ADVISER:  
www.owa.gov.on.ca or 1-855-659-7744

INDUSTRIAL ACCIDENT VICTIMS GROUP  
OF ONTARIO (IAVGO):  
www.iavgo.org or 416-924-6477

INJURED WORKERS’ CONSULTANTS (IWC):  
www.injuredworkersonline.org or 416-461-2411

LEGAL AID ONTARIO:  
www.legalaid.on.ca
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