Hỗ Trợ Gia Đình Và Tăng Cường Nền Kinh Tế
Mất một ngày lương - hoặc tệ hơn, mất việc - để lo cho con bị bệnh ở nhà hoặc chăm sóc cha mẹ
già khi cần khám bác sĩ, làm ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng trang trải của một người cho
những nhu cầu cơ bản như chi trả tiền chợ búa, tiền thuê nhà. Điều này cũng ảnh hướng đến sự
tiêu dùng trong xã hội, một điều giúp các cơ sở doanh nghiệp địa phương phát triển và giúp kinh
tế chuyển động. Ở Georgia, ước tính 878.000 người không có quyền dùng những ngày nghỉ ốm
cho phép tại nơi làm để chăm sóc cho người thân khi cần, buộc họ phải lựa chọn giữa việc chăm
sóc một người thân bị bệnh hoặc giữ việc làm. Đó là lý do tại sao cho phép công nhân viên chức
sử dụng một số những ngày nghỉ ốm mà họ có được để chăm sóc cho gia đình là một điều tốt cho
nền kinh tế của chúng ta.

➢ Giữ nền kinh tế của chúng ta ngày càng tăng. Mất đi một ngày lương để chăm sóc cho
người thân là điều làm ảnh hưởng đến thu nhập chung của một người trong việc sinh hoạt
gia đình, hạn chế việc mua bán tại các cửa hàng ăn uống và việc mua sắm nói chung, làm
chậm lại sự phát triển của nền kinh tế địa phương. Sự hoạt động của các cơ sở doanh
nghiệp phụ thuộc vào việc các gia đình có đủ tiền chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết.
➢ Giữ lớp học của chúng ta khỏe mạnh. Phụ huynh chăm sóc đầy đủ cho con em với những
ngày dành cho gia đình sẽ đem lại ít trẻ bị bệnh hơn, và từ đó giảm đi sự lây lan của bệnh
tật trong lớp học. Khi trẻ em và người cao tuổi được chăm sóc đầy đủ bởi người thân, họ
khỏe mạnh nhanh chóng hơn sau cơn bệnh và sức khỏe lâu dài của họ được cải thiện.
Một ví dụ điển hình là khảo sát cho thấy, chỉ cần có sự có mặt của một phụ huynh khi
một đứa trẻ bị nhập viện thì thời gian điều trị của bé giảm đi 31%.
➢ Bảo đảm các chi phí cho việc công và y tế cộng đồng. Phụ huynh khi không có thời gian
chăm sóc gia đình tăng gấp 5 lần khả năng phải đưa con em đi cấp cứu vì họ không thể
dành thời gian quan tâm thông thường khi đi làm. Chính sách Chăm Sóc Gia Đình (FCA)
sẽ giảm đi những nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và điều khiển chi phí y tế do người nộp
thuế tài trợ. Cho phép cung cấp ngày chăm sóc gia đình là một phương pháp hữu ích để
giới hạn sự lây lan của bệnh tật và bảo vệ trẻ em và người cao tuổi.
➢ Không đòi hỏi gì nhiều từ các chủ doanh nghiệp. Chính sách FCA chỉ áp dụng cho
những doanh nghiệp đã có ngày nghỉ ốm cho nhân viên. Chính sách này không yêu cầu

chủ doanh nghiệp cấp thêm ngày nghỉ hay lợi ích mới nào khác. Chính sách FCA giới
hạn việc sử dụng ngày nghỉ ốm cho mục đích chăm sóc gia đình trong 5 ngày.
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