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PI 128/2020

DZIENNIK URZĘDOWY
REPUBLIKI CYPRU

ZAŁĄCZNIK TRZECI
CZĘŚĆ I.

REGULACYJNE AKTY ADMINISTRACYJNE

Numer 5230 Sobota, 28 marca 2020 r 481

Liczba 128

W SPRAWIE ŚRODKÓW AWARYJNYCH PODJĘTYCH PRZEZ TO
MINISTERSTWO PRACY, OPIEKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA

LECZENIE PANDEMII JUV COVID 19 PRAWO 27 (I) 2020

Decyzja na podstawie art. 5, 8, 10 i 12

Minister pracy, opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego, korzystając z uprawnień przyznanych jej przez
Artykuły 5, 8, 10 i 12 środków nadzwyczajnych podjętych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i
Ubezpieczenie społeczne na wypadek pandemii COVID 19 Ustawa 27 (I) 2020 z tym prezentem
Niniejsza decyzja przyjmuje następujące rozporządzenia:

1. Niniejsza decyzja będzie zwana decyzją w sprawie specjalnych zasiłków chorobowych do 2020 r. (Nr 2).

2. W ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zaradzenia wirusowi pandemii
COVID 19 Ustawa z 2020 r. W celu wspierania pracowników prywatnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek
dla pracowników, którzy są nieobecni w pracy ze względów zdrowotnych, „Specjalista”
Zasiłek chorobowy ”zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

3. Warunki i metoda obliczania uprawnień do specjalnego zasiłku chorobowego:
a) Zasiłek chorobowy wypłacany jest tylko wtedy, gdy zostanie złożony odpowiedni wniosek elektroniczny

Formularz ESA.2 załączony jako załącznik I do niniejszej decyzji i dołączony do
Strona internetowa ministerstwa ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy) .
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(b) Zasiłek chorobowy wypłacany jest wyłącznie na podstawie wniosku wnioskodawcy lub wnioskodawcy
Oświadczenie ESA online. 6 „DEKLARACJA KONTA BANKOWEGO” dotyczące
zestawienie szczegółów rachunku, na którym zostanie ulokowany przydział.

(c) Wniosek o zasiłek chorobowy składa pracownik z sektora prywatnego lub samodzielnie
pracownicy należący do jednej z następujących kategorii:

ja Osoby znajdujące się na liście grup wrażliwych zgodnie z definicją
Ministerstwo Zdrowia w komunikacie prasowym z dnia 16.03.2020 lub w przyszłości
przejrzyj go i uzyskaj zaświadczenie od osobistego lekarza,

ii. osoby podlegające obowiązkowemu ograniczeniu (kwarantannie) i statusowi
samoograniczenie na podstawie instrukcji Ministerstwa Zdrowia i posiadania zaświadczenia lekarskiego,
wydany przez Ministerstwo Zdrowia lub zgodnie z poleceniem Ministerstwa Zdrowia
osobisty lekarz,

iii. osoby zarażone COVID 19 i posiadające certyfikat od
Ministerstwo Zdrowia,

iv. osoby w wieku 63–65 lat, które nie otrzymują emerytury ustawowej;
są uwzględnione w kategoriach (i), (ii) i (iii) powyżej i zawierają odpowiednie
certyfikat

(d) Zasiłek chorobowy jest przyznawany tylko osobom pracującym w tym okresie
którzy ubiegają się o zasiłek chorobowy i są ubezpieczeni w ZUS,
mają ukończone 65 lat i nie otrzymują emerytury ustawowej.

(e) Zasiłek chorobowy przysługuje tylko osobom należącym do kategorii
o których mowa w ust. 3 lit. c) i po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu.

(f) Zasiłek chorobowy wypłacany beneficjentom oblicza się w następujący sposób:

ja Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób prowadzących działalność na własny rachunek, dla których:
wymogi ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu społecznym w wysokości 60% wartości
jednostki ubezpieczeniowe zgodnie z powyższą ustawą.

ii. Dla pracowników najemnych, dla których warunki ubezpieczenia nie są spełnione na podstawie
na podstawie ustawy o zabezpieczeniu społecznym i są ubezpieczeni w kasie ubezpieczeń społecznych
Styczeń 2020, styczniowe wynagrodzenie (ubezpieczone zarobki) zostanie wzięte pod uwagę
2020 lub ostatnie wynagrodzenie, dla którego istnieje rejestr w rejestrze usług
Ubezpieczenie społeczne i specjalny zasiłek chorobowy zostaną wypłacone, oraz
których kwota zostanie ustalona w kolejnej decyzji.

iii. Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, dla których wymogi ubezpieczenia nie są spełnione
będzie stanowić 60% tygodniowej kwoty jego ubezpieczonych zarobków
na podstawie dochodu, za który należny był czwarty kwartał 2019 r
składki na fundusz ubezpieczeń społecznych.

iv. Maksymalna kwota, którą można wypłacić jako specjalny zasiłek chorobowy dla pracowników
sektor prywatny i samozatrudniony przez okres jednego miesiąca nie może przekraczać
1214 €.

(g) Zasiłek chorobowy nie jest przyznawany na okres, w którym wnioskodawca jest bezrobotny
zasiłek, specjalny zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, specjalny urlop opiekuńczy dla dzieci. H.
okres, na który przysługuje zasiłek chorobowy, zostanie wzięty pod uwagę przy obliczeniach
oraz zasiłek chorobowy przewidziany w przepisach zabezpieczenia społecznego
Przepisy ubezpieczeniowe.

(h) Zasiłek chorobowy dla beneficjentów kategorii, o których mowa w ust
(c) (i) powyżej i dla osób z samoograniczeniem zostaną przyznane tylko, jeżeli charakter
praca nie pozwala na telepracę lub pracę w domu lub elastyczne godziny pracy.

(i) Zasiłek chorobowy zostanie przyznany wyłącznie na podstawie jego / jej odpowiedzialnego oświadczenia / upoważnienia
wnioskodawca, przez który:

ja Będziesz odpowiedzialny za upewnienie się, że wprowadzone informacje są prawdziwe i zostaną wykonane
akceptując konsekwencje prawne dla fałszywego oświadczenia, do kwoty grzywny do 40 000 EUR lub
pozbawienie wolności na okres do 2 lat lub oba w przypadku skazania za przestępstwo
dane.

ii. Zezwolenie zostanie udzielone Ministerstwu Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego,
weryfikować we współpracy z innymi właściwymi organami Republiki lub za granicą; oraz
z organizacjami / podmiotami / przedsiębiorstwami zgodnie z danymi zawartymi we wniosku
Są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku.

iii. Wyraźna zgoda zostanie udzielona na przetwarzanie danych osobowych
do celów stosowania niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału
III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
Kwiecień 2016 r. W celu ochrony osób fizycznych przed traktowaniem
dane osobowe i swobodny przepływ takich danych.

(j) Okres ubezpieczenia chorobowego kończy się 12 kwietnia 2020 r.
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4. Na okres, za który będzie wypłacany zasiłek chorobowy, pracodawca jest zwolniony z obowiązku zwolnienia
obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy otrzymali tę Specjalną
Zasiłek chorobowy.

5. Okres zasiłku chorobowego dla celów uznaje się za okres równoważnego ubezpieczenia
składki na fundusz zabezpieczenia społecznego i jego rachunek ubezpieczeniowy zostaną odpowiednio zapisane
beneficjent
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6. Beneficjenci minimalnego dochodu gwarantowanego mogą również korzystać z zasiłku chorobowego.
którzy pracują i są rodzicami. Specjalne zezwolenie na opiekę nad dzieckiem, za które należy zapłacić
Beneficjenci minimalnego dochodu gwarantowanego będą uwzględniani przy obliczaniu dochodu
który jest brany pod uwagę do celów wypłaty minimalnego dochodu gwarantowanego za dany okres
zapłata za to.

7. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

Sporządzono w dniu 28 marca 2020 r.

GRUZJA EMILIANIDOU,
Minister pracy, opieki społecznej

i ubezpieczenie społeczne.

Strona 4

ZAŁĄCZNIK I.

REPUBLIKA CYPRU (Formularz 2 ESA)
Nie Rejestr: ……….MINISTERSTWO PRACY, OPIEKA SPOŁECZNA I SPOŁECZNA

UBEZPIECZENIE

WNIOSEK O SPECJALNY DOZWOLENIE
CHOROBA

CZĘŚĆ I - WNIOSKODAWCY / DANE WNIOSKODAWCY

Imię: …………………………………………… Nazwisko: ………………………………… .. ……………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….

Nie Telefon komórkowy: …………………………………

Nie Telefon stacjonarny: ………………………………

Data urodzenia: ………………………… Nie. Zabezpieczenie społeczne: …………………………………… ..
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Narodowość: …………………………. Nie Dowód osobisty / nr Karta rejestracyjna cudzoziemców (ARC):
……………………….

Pracownik: ……………… Samozatrudniony: ……………….

CZĘŚĆ II - ADRESY
Ulica: ………………………………………………………… Nr: ………………………………………… ..

Gmina / gmina: …………………… ..… .. Prowincja: ………… .. ………………… .. Kod: ………………… ..

Okres choroby: od ………………… .. ……… do …… .. …… .. ………………

W powyższym okresie nie pracowałem z domu, telepracy ani elastycznej pracy: ……… ..

UWAGA: Płatność zostanie dokonana na twoje konto bankowe .

Uwaga: Aby otrzymać zasiłek, musisz wypełnić świadczenie
szczegóły dotyczące IBAN w FORMIE ESA 6 „DEKLARACJA DANYCH BANKOWYCH”
KONTO ”dotyczące szczegółów wyciągu z konta, w którym to zrobisz
dodatek, który jest opublikowany na stronie internetowej ministerstwa
Praca, opieka społeczna i zabezpieczenie społeczne www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Wniosek o zasiłek chorobowy składa TYLKO pracownicy z sektora prywatnego lub samodzielnie
pracownicy należący do jednej z następujących kategorii:

a) osoby znajdujące się na liście grup szczególnie wrażliwych wyznaczonej przez Ministerstwo
Data wydania Zdrowia 16.03.2020 lub jakakolwiek przyszła zmiana i
posiadać zaświadczenie od osobistego lekarza,
(b) osoby podlegające obowiązkowi ograniczenia (kwarantanny) lub nawet statusu
samoograniczenie na podstawie instrukcji Ministerstwa Zdrowia i posiadać zaświadczenie lekarskie, które
wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub zgodnie z poleceniem Ministerstwa Zdrowia przez personel
doktor
(c) Osoby zarażone COVID 19 i posiadające certyfikat Ministerstwa
Zdrowie

Załączenie certyfikatu, o którym mowa powyżej:

CZĘŚĆ IV - STOSOWANIE I DEKLARACJA
Składam wniosek o zasiłek chorobowy za wyżej wymieniony okres i oświadczam, że
w tym okresie nie pracowałem / pracowałem z powodów podanych w załączonym certyfikacie
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a informacje w tym formularzu są prawdziwe i spełnione są wszystkie warunki oraz
następujące warunki:

1. Zasiłek chorobowy przyznaje się beneficjentom na następujących warunkach:
warunki i metoda obliczania :

(a) Zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko wtedy, gdy jest w pełni wypłacony; oraz
prześlij tę aplikację.

(b) Zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko wtedy, gdy jest również wypłacany przez
wnioskodawca lub wnioskodawca online oświadczenie ESA. 6 „DEKLARACJA DANYCH BANKOWYCH”
RACHUNKOWOŚĆ ”opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i
Ubezpieczenia społeczne (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) i odnoszą się do oświadczenia w sprawie
szczegółowe informacje na temat rachunku, na który zostanie wpłacony limit.

(c) Zasiłek chorobowy przysługuje tylko osobom poniżej
następujące kategorie, jeżeli przedłożono odpowiedni certyfikat:

ja osoby na liście wrażliwych grup takimi, jakimi są
wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia w komunikacie prasowym z dnia 16.03.2020 lub
w każdej przyszłej rewizji i posiadać certyfikat od niego
ich osobisty lekarz,

ii. osoby podlegające obowiązkowemu ograniczeniu (kwarantanna) oraz
system samoograniczania oparty na instrukcjach Ministerstwa Zdrowia i przytrzymaj
Zaświadczenie lekarskie wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub w zależności od
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instrukcje Ministerstwa Zdrowia wydane przez osobistego lekarzaiii. osoby zarażone COVID 19 i posiadające
certyfikat Ministerstwa Zdrowia,

iv. osoby w wieku 63–65 lat, które nie otrzymują ustawowo
emerytury, które należą do kategorii (i), (ii) i (iii) powyżej, oraz
posiadać odpowiedni certyfikat.

(d) Zasiłek chorobowy przysługuje tylko osobom, które nad nim pracują
okres, w którym ubiegają się o zwolnienie chorobowe i są ubezpieczeni
Fundusz zabezpieczenia społecznego, ma do 65 lat i nie otrzymuje
emerytura ustawowa.

(e) Zasiłek chorobowy wypłacany beneficjentom oblicza się jako:
następujące:

ja Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób prowadzących działalność na własny rachunek, do których są uprawnione
warunki ubezpieczenia zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu społecznym na
60% wartości jednostek ubezpieczeniowych zgodnie z powyższą ustawą

ii. Dla pracowników najemnych, dla których warunki ubezpieczenia nie są spełnione
zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu społecznym i są ubezpieczeni w Funduszu
Ubezpieczenia społeczne w styczniu 2020 r. Uwzględnią wynagrodzenie
(zarobki podlegające ubezpieczeniu) ze stycznia 2020 r. lub ostatnie wynagrodzenie, za które
są wpisy w rejestrze usług zabezpieczenia społecznego i testamentu
Specjalny zasiłek chorobowy jest płatny, z zastrzeżeniem wysokości
zostaną określone w kolejnej decyzji.

iii. Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, dla których ubezpieczenie nie jest spełnione
warunki wyniosą 60% ich tygodniowej kwoty
jego podlegające ubezpieczeniu dochody oparte na dochodach za czwarty kwartał
z 2019 r. był zobowiązany do opłacania składek na fundusz zabezpieczenia społecznego.
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iv. Maksymalna kwota, którą można wypłacić jako specjalny zasiłek chorobowy
pracownicy sektora prywatnego i osoby prowadzące działalność na własny rachunek przez okres jednego roku
miesięcznie nie może przekroczyć 1 214 EUR.

(f) Zasiłek chorobowy nie przysługuje na okres, na który wnioskodawca
otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, specjalny zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek
Specjalna licencja na opiekę nad dziećmi. Okres, na jaki zapewniony jest specjalista
Zasiłek chorobowy zostanie wzięty pod uwagę przy jego obliczaniu i zapewnieniu
zasiłek chorobowy przewidziany w przepisach zabezpieczenia społecznego
Przepisy ubezpieczeniowe.

(g) Specjalny zasiłek chorobowy dla beneficjentów wymienionych kategorii
w lit. c) ppkt (i) powyżej oraz w przypadku osób z samoograniczeniem
jest przyznawany tylko wtedy, gdy charakter pracy nie pozwala na telepracę lub pracę
z domu lub pracy do elastycznych godzin pracy.

(h) Okres ubezpieczenia chorobowego kończy się 12 kwietnia 2020 r.
2. Na okres, za który będzie wypłacany zasiłek chorobowy, pracodawca

jest zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia
jego pracownicy, którzy otrzymali ten specjalny zasiłek chorobowy.

3. Okres Specjalnego zasiłku chorobowego uznaje się za okres kwalifikowalności
ubezpieczenie składek na ZUS i zostanie zaksięgowane
w zależności od rachunku ubezpieczeniowego beneficjenta.

Należy zauważyć, że beneficjenci mogą również korzystać ze specjalnego zasiłku chorobowego
Minimalny dochód gwarantowany, który pracuje i jest rodzicem. Dodatek specjalny
Urlop wychowawczy wypłacany małoletnim gwarantowanym beneficjentom
Dochód zostanie uwzględniony przy obliczaniu uzyskanego dochodu
do celów wypłaty minimalnego dochodu gwarantowanego za dany okres
zapłata za to

ODPOWIEDZIALNE OŚWIADCZENIE / UPOWAŻNIENIE
Oświadczam odpowiedzialnie, że powyższe fakty są prawdziwe. W przypadku mojego fałszywego oświadczenia wiem, że jestem
winny przestępstwa, a jeśli zostanie skazany, podlegam grzywnie w wysokości do 40 000 EUR lub więzieniu
do 2 lat lub oba zdania łącznie. Wiem też, że jeśli dostanę zapłatę
nieregularnie, nie będąc do tego uprawnionym, muszę go zwrócić.
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Upoważniam Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego do weryfikacji we współpracy z
inne właściwe organy Republiki lub za granicą oraz z organizacjami / organami / przedsiębiorstwami
Informacje zawarte w mojej aplikacji uznaje się za niezbędne do celów gromadzenia
im.

Po otrzymaniu tego wniosku wyraźnie oświadczam, że:
1. Udzielam tego upoważnienia w ramach mojego wniosku o specjalny zasiłek chorobowy.
2. Potwierdzam, że muszę ograniczyć się do okresu zasiłku chorobowego,

dla ochrony mojego zdrowia i zdrowia publicznego.
3. Rozumiem, że powyższe informacje dotyczą mnie, a powyższe informacje -

Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych jest absolutnie niezbędne
zezwól na przetwarzanie mojej aplikacji.

4. W przypadku cofnięcia tego upoważnienia jestem zobowiązany do niezwłocznego poinformowania generała.
Dyrektor Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych.

5. Jeśli podana zostanie jakakolwiek kwota, która okaże się nieściągalna, muszę ją zwrócić lub
Zgadzam się zrekompensować inne świadczenia, do których mam prawo.

DANE OSOBOWE
Aktualizacja jest na podstawie rozdziału III rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th

Kwiecień 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i dalej
swobodny przepływ takich danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe powiązane ze mną i zadeklarowane przeze mnie będą przechowywane i będą chronione
obiektu zgodnego z prawem przetwarzania w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th

W stosownych przypadkach kwiecień 2016 r., Redaktor naczelny Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych
Usługi ubezpieczeniowe / zabezpieczenia społecznego na potrzeby badania mojej aplikacji. Odbiorcami danych będą
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odpowiedzialny personel Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych / Ubezpieczeń Społecznych. Osobiste
dane zawarte w aktach prowadzonych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego / Usług Socjalnych
Ubezpieczenie może być ogłoszone lub przekazane między zaangażowanymi agencjami rządowymi. Zarząd i
przetwarzanie moich danych osobowych będzie odbywać się w sposób bezpieczny i poufny i będzie podlegać odpowiednim przepisom regulaminu wewnętrznego
(UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zostałem również poinformowany, że między innymi mam te prawa
aktualizować, uzyskiwać dostęp, poprawiać i usuwać dane osobowe dotyczące mnie, takie jak
Artykuły 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th kwietnia 2016
z którym mogę się skontaktować z kontrolerem (Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego / Usług)
Zabezpieczenie społeczne).

Data: ………………………………… Nazwa: ………………………………………………… ...

Nie Zabezpieczenie społeczne: ………………… .. Tożsamość: …………………………….

Zgadzam się z powyższym
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