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Liên kết này sẽ mở trong cửa sổ mới 
 
Thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tại Seattle 

 
Theo quy định của địa phương, giờ đây, bạn có thể tích lũy thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có 
lương tính từ tháng 10 năm 2019. Tích lũy một ngày cho mỗi 30 ngày (không liên tiếp) lái xe với Uber. 
Hoàn tất ít nhất một chuyến đi hoặc chuyến giao hàng tại thành phố Seattle được tính là một ngày. 
 
Khả năng đủ điều kiện 

 
Bạn phải thực hiện ít nhất 1 chuyến đi hoặc chuyến giao hàng tại thành phố Seattle trong 90 ngày qua. 
(1) 

 
(1) Theo Sắc lệnh, có thể áp dụng một số trường hợp ngoại lệ. 
 

Thanh toán cho mỗi ngày nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương 
 
Thu nhập trung bình hằng ngày trong tháng có thu nhập cao nhất kể từ tháng 10 năm 2019. Mức trung 
bình này được tính toán lại hằng tháng. 

 
Yêu cầu thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương 
 

Yêu cầu bắt đầu lúc [4 AM PT]. Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán riêng cho từng ngày. Mỗi khoản 
thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu. Cộng dồn tối đa 9 ngày mỗi năm. 
 

Kết thúc thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương 
 
Sau khi bạn hoàn tất một chuyến đi hoặc chuyến giao hàng, thời gian nghỉ có lương sẽ bị hủy. Mọi ngày 
chưa sử dụng đều sẽ được cộng lại vào số dư của bạn. 
 
Phạm vi của chính sách 

 
Chính sách này áp dụng cho tất cả tài xế và người giao hàng đủ điều kiện đang làm việc tại Seattle, 
nhằm mục đích thông báo và cung cấp thông tin về Sắc lệnh PSST cho người lao động thời vụ. Chính 



sách của Uber là tuân thủ Sắc lệnh, và thông tin được cung cấp trong chính sách này nhằm tuân thủ 
Sắc lệnh. Thông tin chi tiết khác về Sắc lệnh có tại  đây. 
 
Mục I - Mục đích của Sắc lệnh PSST cho người lao động thời vụ; giới thiệu về PSST 

 
Vào ngày 12/6/2020, để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng liên quan đến COVID-19, 
Thành phố Seattle đã ban hành Sắc lệnh về thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương cho người 
lao động thời vụ (“Sắc lệnh”). Điều luật tạm thời này có hiệu lực vào ngày 13/7/2020, cho phép một số 
người lao động thời vụ được hưởng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương (PSST) từ đơn vị 
tuyển dụng (ở đây là “Uber”). 

 
Những người lao động thời vụ đủ điều kiện (“Người lao động”) có quyền sử dụng PSST theo mức tăng 
24 giờ vì bất kỳ lý do nào được Sắc lệnh quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 
Chăm sóc cho bản thân hoặc thành viên gia đình liên quan đến tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh 
thần, bao gồm cả cuộc hẹn với bác sĩ. 

Chăm sóc cho bản thân, thành viên gia đình hoặc thành viên trong hộ gia đình vì những lý do liên quan 
đến bạo lực gia đình, bị tấn công tình dục hoặc lén lút theo dõi. 
Khi trường học hoặc nơi chăm sóc của thành viên gia đình bị đóng cửa. 

Nếu công ty cắt giảm, tạm ngừng hoặc đình chỉ hoạt động vì những lý do liên quan đến sức khỏe hoặc 
an toàn. 
 

Đối với thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương, “thành viên gia đình” bao gồm những người 
sau đây, bất kể tuổi tác: vợ/chồng, bạn đời đã đăng ký, con đẻ, con riêng của vợ/chồng, con nuôi, anh 
chị em ruột, bố mẹ đẻ, ông bà nội/ngoại, cháu nội/ngoại và bố mẹ vợ/chồng. 

 
Đối với riêng thời gian nghỉ ngơi an toàn có lương, “thành viên trong hộ gia đình” bao gồm con đẻ, con 
riêng của vợ/chồng, con nuôi, anh chị em ruột, bố mẹ đẻ, cha dượng/mẹ kế, ông bà nội/ngoại, cháu 
nội/ngoại, vợ/chồng và bạn đời hiện tại và đã ly hôn, những người có con chung, những người trưởng 
thành có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, những người trưởng thành đã hoặc đang chung sống, và 
những người từ 16 tuổi trở lên đã hoặc đang chung sống và đã hoặc đang hẹn hò. 

 
Mục II - Phạm vi người lao động 
 

Đối với mục đích của Sắc lệnh, những người lao động thuộc phạm vi của chính sách này chỉ giới hạn ở 
những người làm việc cho Uber, trong đó công việc được thực hiện toàn bộ hoặc một phần tại Seattle, 
nghĩa là công việc bao gồm cả điểm dừng liên quan đến công việc tại Seattle. 

 
Mục III - Tích lũy thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương, lựa chọn năm của Uber 
 

Theo Sắc lệnh, Người lao động có quyền tích lũy thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương cho 
tới 180 ngày sau khi Thị trưởng công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp dân sự vào ngày 3/3/2020, hoặc 
một quan chức nhà nước công bố chấm dứt bất kỳ tình trạng khẩn cấp dân sự nào diễn ra đồng thời để 
ứng phó với tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng liên quan đến COVID-19 và áp dụng cho Thành phố, 
tùy theo trường hợp nào muộn nhất. 

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


 

Người lao động bắt đầu làm việc cho Uber trước ngày 13/7/2020 sẽ bắt đầu tích lũy thời gian nghỉ ngơi 
an toàn và nghỉ ốm có lương vào ngày 1/10/2019, hoặc khi bắt đầu làm việc, tùy theo trường hợp nào 
muộn hơn, và sẽ tích lũy một ngày nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương cho mỗi 30 ngày làm việc. 
Một ngày làm việc theo Sắc lệnh và chính sách này là bất kỳ ngày nào theo lịch dương mà Người lao 
động chấp nhận lời đề nghị về dịch vụ giao hàng hoặc vận tải được sắp xếp trước để nhận tiền thù lao 
từ Uber, với công việc được thực hiện toàn bộ hoặc một phần tại Seattle. 

 
Người lao động có thể cộng dồn 9 ngày nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy được chưa dùng 
đến sang năm dương lịch tiếp theo. 

 
Trừ phi có quy định khác của Uber bằng văn bản, “năm” được xác định là năm dương lịch.  (2) 

Nếu Uber chuyển đổi từ một loại năm này sang loại năm khác cho mục đích cộng dồn thời gian nghỉ 
ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy được chưa dùng đến, Uber sẽ đảm bảo quy trình chuyển tiếp 
duy trì các điều khoản tích lũy, sử dụng, cộng dồn và các yêu cầu khác của Sắc lệnh. 
Nếu Người lao động cộng dồn thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương chưa dùng đến sang 
năm tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy trong năm sau đó sẽ cộng thêm 
số giờ tích lũy được trong năm trước đó và được cộng dồn. 
 

Nếu Uber từ bỏ, bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng công việc kinh doanh của mình, hoặc công việc kinh 
doanh của Uber được một người kế nhiệm tiếp quản, Người lao động sẽ giữ lại toàn bộ thời gian nghỉ 
ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy được chưa dùng đến, và có quyền sử dụng thời gian nghỉ 
ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương đó theo quy định của Sắc lệnh. 
 
Theo Sắc lệnh, Người lao động có quyền sử dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích 
lũy được nếu Người lao động đã làm việc cho đơn vị tuyển dụng, ở đây là Uber, trong đó công việc 
được thực hiện toàn bộ hoặc một phần tại Seattle, trong vòng 90 ngày theo lịch dương trước khi Người 
lao động đưa ra yêu cầu sử dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương. Người lao động đã 
thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc tại Seattle trong vòng 90 ngày trước đó có thể yêu cầu nghỉ 
phép PSST thông qua ứng dụng Uber. 
 
(2) Theo Sắc lệnh và nhằm mục đích làm rõ, “năm” có nghĩa là năm dương lịch, năm tài chính, năm dịch 
vụ hoặc bất kỳ giai đoạn 12 tháng liên tiếp cố định nào khác do Uber quy định, và được Uber sử dụng 
trong hoạt động kinh doanh thông thường cho mục đích tính toán tiền thù lao cho Người lao động. 

 
Mục IV - Bảo mật và không tiết lộ 
 

Ngoại trừ nội dung được cung cấp ở bên dưới, Uber sẽ duy trì tính bảo mật của thông tin do Người lao 
động hoặc người khác cung cấp để hỗ trợ cho yêu cầu của Người lao động về thời gian nghỉ ngơi an 
toàn và nghỉ ốm có lương, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin sức khỏe của Người lao động 
hoặc thành viên gia đình của Người lao động, việc Người lao động hoặc thành viên gia đình của Người 
lao động là nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình dục hoặc hành vi lén lút theo dõi, việc Người 
lao động đã yêu cầu hoặc hưởng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương theo Sắc lệnh, và mọi 
Tuyên bố bằng văn bản hoặc lời nói, tài liệu, hồ sơ hoặc bằng chứng chứng thực do Người lao động 
cung cấp. 
 



Theo Sắc lệnh, Uber chỉ có thể tiết lộ thông tin do Người lao động cung cấp nếu: 

Người lao động yêu cầu hoặc đồng ý tiết lộ; 
Tòa án hoặc cơ quan hành chính có chỉ thị; hoặc 
Luật liên bang hoặc tiểu bang hiện hành yêu cầu. 

 
Mục V - Ngừng làm việc 
 

Theo các điều khoản của Sắc lệnh, nếu Người lao động ngừng làm việc do không hoạt động, bị vô hiệu 
hóa hoặc vì lý do khác, và bắt đầu làm việc lại trong vòng 12 tháng kể từ khi ngừng hoạt động trên Uber: 
 

Công việc trước đó sẽ được tính nhằm mục đích xác định khả năng đủ điều kiện của Người lao động để 
sử dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy được, theo Mục III, nhưng nếu ngừng 
làm việc, tổng thời gian làm việc dùng để xác định khả năng đủ điều kiện phải diễn ra trong vòng ba 
năm. 
Người lao động sẽ giữ lại thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy được trước đó chưa 
dùng đến và Người lao động có quyền sử dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương đó, nếu 
Người lao động đã làm việc cho Uber và công việc được thực hiện toàn bộ hoặc một phần tại Seattle, 
trong vòng 90 ngày theo lịch dương trước khi Người lao động đưa ra yêu cầu sử dụng thời gian nghỉ 
ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương. Người lao động có quyền sử dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và 
nghỉ ốm có lương trong giai đoạn bị vô hiệu hóa hoặc tình trạng khác ngăn cản Người lao động làm việc 
cho đơn vị tuyển dụng, trừ phi tình trạng đó là do cáo buộc đã xác minh về hành vi Người lao động tấn 
công tình dục. 

 
Nếu Người lao động ngừng làm việc và bắt đầu làm việc sau 12 tháng ngừng hoạt động trên Uber, 
Người lao động không có quyền giữ lại thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương tích lũy được 
trước đó và Người lao động sẽ được coi là mới bắt đầu làm việc đối với mục đích của Sắc lệnh. 
 
Mục VI - Yêu cầu xác minh 

 
Trong trường hợp Người lao động sử dụng hơn 3 ngày nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương liên tiếp, 
Uber có thể yêu cầu xác minh hợp lý rằng Người lao động đã sử dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và 
nghỉ ốm có lương cho mục đích được Sắc lệnh cho phép. Nếu Uber yêu cầu tài liệu xác nhận Người lao 
động đang sử dụng số giờ PSST tích lũy được cho lý do hợp pháp, Người lao động không cần cung cấp 
giấy tờ giải thích về bản chất của bệnh tật, thương tích, tình trạng sức khỏe hoặc việc chăm sóc phòng 
ngừa. 
 
Theo Sắc lệnh, Uber sẽ không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác minh trong trường 
hợp một quan chức nhà nước công bố tình trạng khẩn cấp dân sự để ứng phó với COVID-19; việc các 
đơn vị tuyển dụng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác minh sẽ tự động được coi là 
nghĩa vụ vô lý khi quan chức nhà nước đã công bố tình trạng khẩn cấp dân sự để ứng phó với 
COVID-19. 
 
Mục VII - Thông báo về quyền 

 



Ngoài chính sách này, Uber sẽ thông báo hằng tháng qua ứng dụng Uber về tiền thù lao trung bình 
hằng ngày, cũng như số giờ PSST tích lũy được, đã sử dụng và có thể sử dụng của Người lao động. 
 
Mục VIII - Cấm trả thù 

 
Uber sẽ không can thiệp, hạn chế hoặc từ chối việc thực thi hay việc cố gắng thực thi bất kỳ quyền nào 
được bảo vệ theo Sắc lệnh. Uber sẽ không áp dụng hoặc thi hành bất kỳ chính sách nào coi việc sử 
dụng thời gian nghỉ ngơi an toàn và nghỉ ốm có lương là trường hợp có thể dẫn đến hoặc gây ra hành vi 
kỷ luật hoặc hành động bất lợi khác đối với Người lao động. 
 

Ngoài ra, Uber sẽ không thực hiện hành động bất lợi nào đối với bất kỳ người nào vì Người lao động đã 
thực thi một cách có thiện chí các quyền được bảo vệ theo Sắc lệnh. Uber sẽ không truyền đạt cho một 
người thực thi các quyền được bảo vệ theo Sắc lệnh, dù trực tiếp hay gián tiếp, thái độ sẵn sàng thông 
báo cho nhân viên chính phủ rằng người đó không có tư cách hợp pháp tại Hoa Kỳ, hoặc báo cáo, hoặc 
ngầm khẳng định hay khẳng định rõ thái độ sẵn sàng báo cáo về sự nghi ngờ đối với quyền công dân 
hoặc tình trạng nhập cư của Người lao động hoặc thành viên gia đình của Người lao động cho cơ quan 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương vì Người lao động đã thực thi quyền theo Sắc lệnh. 
 
Mục IX - Quyền và nghĩa vụ thực thi 

 
Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động (OLS) và bất kỳ bộ phận nào trực thuộc (“Cơ quan”) sẽ có quyền điều 
tra các hành vi vi phạm Sắc lệnh này và có các quyền và nghĩa vụ đó trong việc thực hiện các chức 
năng này theo quy định trong Sắc lệnh, cũng như trong trường hợp được coi là cần thiết và phù hợp 
trong việc thực hiện các chức năng tương tự và theo quy định của pháp luật. 
 

Cơ quan này được ủy quyền điều phối việc triển khai và thi hành Sắc lệnh này và có thể đưa ra các 
hướng dẫn hoặc quy tắc đã biết cho các mục đích đó. 
 

Ngoài ra, Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động chịu trách nhiệm thi hành Sắc lệnh và đảm bảo Người lao 
động không bị trả thù vì đã sử dụng PSST. Người lao động bị vi phạm quyền PSST có thể nộp đơn 
khiếu nại lên OLS hoặc khởi kiện. 

 
OLS cũng cung cấp sự trợ giúp kỹ thuật, tài liệu quảng cáo, áp phích miễn phí và các tài nguyên khác. 
Để biết thêm thông tin từ OLS, hãy gọi số 206-256-5297 hoặc truy cập vào  đây. 

 
Mục IX - Thắc mắc về PSST 
 

Người lao động có thắc mắc về Sắc lệnh và/hoặc các quyền lợi liên quan đến PSST có thể liên hệ với 
bộ phận hỗ trợ của  Uber và/hoặc  Uber Eats ngoài các liên kết OLS được cung cấp trong chính sách 
này. 

 
Được đăng bởi Uber 
 

Danh mục: Cập nhật 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=22c957bc-e1df-4ce4-a073-2ece609e5a87&_ga=2.126038340.817123192.1610403856-2055291841.1606160153
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=2784817f-919f-4732-8439-2ef0865625b6&_ga=2.130347718.817123192.1610403856-2055291841.1606160153



