
  

  
  
 

NOTISI 
SHERIA YA SIKU ANAZOPASWA KULIPWA MTU KWA 

SABABU YA UGONJWA: MSIMBO WA JIJI LA 
PITTSBURGH SURA YA 626 

Kufuatia sheria ya Siku anazopaswa Kulipwa mtu kwa sababu ya Ugonjwa ya mji wa 
Pittsburgh ( “Sheria”), Lazima ajira itoe Muda Anaopaswa Kulipwa mtu kwa sababu 
ya Ugonjwa ili kushughulikia ugonjwa, jeraha, au hali ya afya ya ,mwajiriwa au watu 
wa familia; au katika tukio la dharura ya afya ya umma au mtu wa familia kuwa katika 
hatari ya ugonjwa wa kuambukiza. (Tazama sheria ya Mji wa  Pittsburgh ya, §626.04 
kwa orodha kamili ya matumizi yanayoruhusiwa; tafadhali pia tazama Sheria na 
Miongozo iliyotolewa kwa utekelezaji wa Sheria kwa maelezo yanayotumika.) 

 
 
 
 

 
MUHTASARI WA HAKI  ZA MUDA ANAOPASWA KULIPzWA  

MTU KWA SABABU YA UGONJWA 

 
UKUBWA WA MWAJIRI 
(zaidi ya miezi kumi  
na mbili  
(12)) 
 

 
Chini yawafanyakazi kumi 
na watano  (15)  

 
Wafanyakazi kumi na 
watano (15) au zaidi 



 
KIWANGO KUONGEZEKA 
KWA MUDA WA MTU 
ANAPOKUWA MGONJWA 
CHINI YA SHERIA 

 
Saa moja ya Muda 
Anaopaswa Kulipwa mtu 
kwa sababu ya Mgonjwa 
kwa kila saa 35 
zilizofanyiwa kazi ndani ya 
mipaka ya kijeografia ya 
Mji wa Pittsburgh. 

 
KUMBUKA: Kwa mwaka 
wa kwanza baada ya 
tarehe ya Kuanza 
kutumika iliyo hapa chini, 
, ni Muda asiopaswa 
Kulipwa mtu kwa sababu 
ya Ugonjwa tu ndio 
unaopaswa kuongezeka 
katika kiwango hiki. 
 

 
Saa moja ya kila saa 35 
zilizofanyiwa kazi ndani ya 
mipaka ya kijeografia ya 
mji wa Pittsburgh 

 
VITENGO 
VILIVYOONGEZEKA CHINI 
YA SHERIA 
(Kumbuka: mwajiri wako 
anawezakuwa na sera 
nyingine bora zaidi ya 
likizo.) 

 
Hakuna zaidi ya saa 24 za 
Muda wa Kulipwa kwa 
sababu ya ugonjwa katika 
Mwaka wa Kalenda 
isipokuwa iwapo Mwajiri 
atatoa kiwango cha juu 
zaidi. 

 
KUMBUKA: Kwa mwaka 
wa kwanza baada ya 
Tarehe ya kuanza 
Kutumika 
iliyoorodheshwa hapa 
chini, ni Muda tu 
asiopaswa kulipwa Mtu 
kwa sababu ya Ugonjwa 
ambao lazima uongezeke 
katika kiwango hiki. 
 

 
Hakuna zaidi ya saa 
thelathini (40) za Muda wa 
Kulipwa kwa sababu ya 
ugonjwa  katika Mwaka 
wa Kalenda isipokuwa 
iwapo Mwajiri atatoa 
kiwango cha juu zaidi. 

 
TAREHE YA KUANZA 
KUTUMIKA 
 

 
Mechi 15, 2020 
 

 
Mechi 15, 2020 



 

Ulipizaji kisasi dhidi ya Wafanyakazi ambao wanaomba au kutumia muda 
ulioongzeka wa wa Ugonjwa hauruhusiwi. Iwapo utahisi kuwa haki zako zimekiukwa 
kwa kuwa umenyimwa haki ya kuongezeka au kutumia Muda wa Ugonjwa 
ulioongezeka, una haki  ya  kuwasilisha  malalamiko  kwa  Ofisi  ya  Usawa  ya  Meya. 
Kwa taarifa zaidi au ili kuwasilisha malalamiko tafadhali tembelea 
https://paidsickleave.pittsburghpa.gov. 

 
 
 

Tarehe ya Kwanza ya Kutolewa: 12/16/2019 

Terehe Iliyorekebishwa ya Kutolewa: 12/17/2019 

 

http://paidsickleave.pittsburghpa.gov/

