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ਵਰਕਰ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਲਾਭ   
(1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ)
ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਸਿਤ, ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਤੱਕ*, ਆਪਣੇ ਚੋਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਕਰਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ਼ੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰ 
ਰਸਿਣ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਨਯਮਤ ਕਰਤੱਵਾ ਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਿਨ ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਸਿਤ 
ਲਾਭਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਿੋਏਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਜਾ ਂਸਬਮਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾ,ਂ ਉਸ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸ਼ੀ, 
ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਿੋਏਗਾ।  

ਇਿ ਕਨੂੰਨ 1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਸਰਆ ਦਾਅਸਵਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕਨੂੰਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਉਹ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹ:ੈ

1. ਪਾਲਸੀ 04-02, ਭਾਗ II ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭ ਦੀ 
ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭ ਸਵੱਚ ਿੇਠ ਸਲਖ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਸਾਮਲ ਿਨ ਸਜਵੇਂ: ਦੰਤ-ਸਚਸਕਤਸਾ, 
ਸਦਰਿਸਟ਼ੀ-ਸਬੰਧ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਵਾਈਆ,ਂ ਿਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਸਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(ਸਜਵੇਂ 
ਨਰਸਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੰਨ ਦ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਡਰਿੈਸਸੰਗ, ਫੁਟ ਓਰਥੋਸਟਕਸ, ਆਸਦ) ਅਤੇ 
ਪੈਰਾਮੈਡ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(ਸਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਡ ਵੈਧ, ਮਾਲਸ ਸਚਸਕਤਸਾ, 
ਸਫਸਜ਼ਓਥੈਰੇਪ਼ੀ, ਆਸਦ)। 

ਸਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭ ਸਵੱਚ ਕਸਲਆਣ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ (ਸਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਫਟਨੈਸ 
ਉਪਕਰਨ, ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾ ਂਆਸਦ) ਜਾ ਂਿੋਰ ਸਸਿਤ ਸਬੰਧ਼ੀ ਲਾਭਾ ਂਦੇ ਤਸਿਤ ਕਵਰ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਸਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿਨ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦ਼ੀ ਸਸਿਤ ਲੈਭ ਯੋਜਨਾ 
ਦੇ ਤਸਿਤ ਸਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਸਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਵੇਂ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚ ੇਤੋਂ ਸਬਨਾ ਂ
ਦ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ,ਂ ਪੈਨਸਨ, ਜ਼ੀਵਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬ਼ੀਮਾ, ਆਸਦ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦ ੇ
ਿਨ)। 

2. ਕੀ ਇਸ ਸਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਸਰਤ ਕਿਰ ਹਨ?
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਸਵਅਸਕ ਸਾਥ਼ੀ ਜਾ ਂਆਸਸਰਤ ਆਪਣ਼ੀ 
ਸੱਟ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾ ਂਤੁਿਾਡ਼ੀ ਸਸਿਤ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਸਿਤ ਕਵਰ ਸਨ, ਤਾ ਂਉਿ ਸਨਰੰਤਰ 
ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵ਼ੀ ਪਾਤਰ ਿਨ। 

ਜੇ ਸਕਸ ੇਆਸਸਰਤ ਦ਼ੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾ ਂਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦ਼ੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਸਿਤ 
ਕਵਰੇਜ ਨਿੀਂ ਸ਼ੀ, ਤਾ ਂਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵ਼ੀ ਆਸਸਰਤ ਦ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਨਿੀਂ ਿੋਏਗ਼ੀ।

3. ਕੀ ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਰੰਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ 
ਸਮਲਦੀ ਹੈ? 
ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਨਰੰਤਰ ਸਸਿਤ ਲਾਭ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਰੱਸਖਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ:

•        ਸਵੈਸੇਵ਼ੀ ਆਪਾਤਕਾਲ਼ੀਨ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਕਸਰਆ ਕਰਮ਼ੀ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਸਵੈਸੇਵ਼ੀ 
ਅਗਨ਼ੀਸਾਮਕ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਿਾਈਵਰ, ਆਸਦ)

•        ਅਸਜਿਾ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਸਜਸਦ਼ੀ ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਕਵਰੇਜ ਿੈ
•        ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ—ਇਿ ਸਸਰਫ ਉਨ੍ਾ ਂਸਵਅਕਤ਼ੀਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੋ WCB ਦੇ 

ਸਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਝਂਦਾਰ਼ੀ ਸਵੱਚ ਜਾ ਂਮਲਕ਼ੀਅਤ ਸਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦ ੇ
ਿਨ। ਇਿ ਉਨ੍ਾ ਂਸਵਅਕਤ਼ੀਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ WCB ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕ਼ੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
ਕਾਰਜਕਰਤਾ/ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਲਈ  ਿੋਣਾ।

•        ਸਵਸਦਆਰਥ਼ੀ
•        ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦਯੋਗਾ ਂਸਵੱਚ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮ,ੇ ਸਸਵਾਏ ਇਸਦ ੇਜਦੋਂ 

ਬਦਲਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਿੁੰਦ਼ੀ ਿੈ।

4. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਸਸਹਤ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾ ਂਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਸਕਸ ੇਵ਼ੀ ਫੁਟਕਰ ਖਰਸਚਆ ਂਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਿੁੰਦਾ/ਦ਼ੀ ਿੈ ਜੋ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ 
ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਿੋਣਗੇ। ਤੁਿਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸਸਨਕ ਦੰਡ ਵ਼ੀ ਸਦੱਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੇ ਸਸਿਤ ਲਾਭਾ ਂਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਡਾ 
ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਫੁਟਕਰ ਖਰਸਚਆ ਂਨੂੰ ਜਮਾ ਂਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।

5. ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੱਸ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਸਨਰੰਤਰ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਪਾਤਰ ਿੋਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸੇ ਦਾ ਵ਼ੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਿੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣ਼ੀ ਦੁਰਘਟਨਾ 
ਜਾ ਂਸਬਮਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾ ਂਵ਼ੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸ਼ੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰ਼ੀ ਨਿੀਂ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਸਕਸ ੇਵ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਸਿਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਗਤਾ ਂਲਈ ਕਵਰ ਨਿੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾ ਂਨੂੰ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ WCB 
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਲਾਭ (ਜਾਰ਼ੀ)
ਵਰਕਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

6. ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾ ਂਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਦੱਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਿੀ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ 
ਚੋਟਗ੍ਰਸਤ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਸਰਆ ਂਲਾਭਾ ਂਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾ ਂਸਨ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਸਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਸਸਿਤ 
ਲਾਭ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਕ:

•        ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੋ ਜਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਸਨਯਮਤ ਨੌਕਰ਼ੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿੋ ਜਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 
ਜੋ ਵ਼ੀ ਪਸਿਲਾ ਂਿੋਵੇ, 

•        ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿੀਂ ਿੈ,
•        ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਾ ਂਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ
•        ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸੇ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਦ ੇਿੋ।

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ਼ੀਆ ਂਸਜੰਮੇਵਾਰ਼ੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਇੱਥ ੇਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਅਜੇ ਿੀ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ? ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  
1-866-922-9221 ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰਿ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ।

* ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਸਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ਼ੀ ਮਰਜ਼਼ੀ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਰੁਜਗਾਰ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾ ਂਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਰੁਜਗਾਰ ਦ ੇ
ਅੰਸਤਮ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਸਸਿਤ ਲਾਭਾ ਂਦ ੇ
ਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੋਗੇ।

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/WFS_Know_your_obligations_after_a_workplace_injury.pdf

