
ሀሳቦት ይፈለጋል
የማህበረሰብ ጤና የCovid-19 መስፈርቶች 

ለንግድ ድርጅቶች 

የፊት መሸፈኛዎች ተቀባይነት ያለዉ አወላለቅ 
በሚከተሉት ሁኔታዎች ድርጅቶች አንድ ግለሰብ የፊት መሸፈኛ 
እንድያወልቅ ሊፈቀድ ይችላል፡ 
• ምግብ ቤት ወይንም ሌላ ምግብ ወይንም መጠጥ

የሚያቀርቡ ተቋማት ዉስጥ ተቀምጠዉ እየበሉ ወይንም
እየጠጡ ሌሎች ጠረጴዛዎች ላይ ከተቀመጡት እንግዶች
ቢያንስ የ6 ጫማ ርቀት እስከጠበቁ ድረስ።

• ከቤት ዉጪ ህዝባዊ ሥፍራ ከቤተሰብ አባል ዉጪ ከሆኑ
ሰዎች ቢያንስ የ6 ጫማ ርቀት እስከጠበቁ ድረስ።

• የንግግር ተካፋይ የሆነ ማንኛዉም ሰዉ የማይሰማ ወይንም
መስማት የሚከብደዉ ሲኖርና ለመነጋገር ፊት አለመሸፈን
አስፈላጊ ሲሆን።

• ለግዜዉ የፊት መሸፈኛ ማዉለቅ የሚያስፈልገዉን
አገልግሎት በሚያገኙበት ግዜ።

• የግለሰቡን ማንነት ለማረጋጋጥ አስፈላጊ ሲሆን።

የፌደራል ወይንም ስቴት ህግ ፊት መሸፈኛ መልበስን ሲከለክል 
ወይንም ፊት መሸፈኛ ማውለቅ ሲጠይቅ።   

የፊት መሸፈኛ መልበስ ሊተዉ የሚችልባቸዉ  
ድርጅቶች ለሚከተሉት ግለሰቦች የፊት መሸፈኛ መልበስ 
መጠየቅን መተዉም ይችላሉ፡ 
• ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ልጆች
• የፊት መሸፈኛ የሚከላክላቸዉ የጤና ዕክል ፣ የስነ

አዕምሮ ጤና ችግር ወይንም አካል ጉዳተኝነት ያለባቸዉ
ሰዎች። በነዚህ ሳይገደብ ይህ የሚጨምረዉ ፊት መሸፈን
ለመተንፈስ የሚከላክላቸዉ የጤና ዕክል ወይንም ራሳቸዉን
የሳቱ፣ የተሰናከለ፣ ወይንም ፊት መሸፈኛ ያለድጋፍ ማዉለቅ
የማይችሉ ሰዎች።

አካላዊ ርቀት   
ድርጅቶች አካላዊ ርቀትን መትግበር አለባቸዉ፤ በተለይ፡ 
• ጠረጴዛዎች በበቂ ተራርቀዉ መቀመጥ አለባቸዉ ከወንበር

ወንበር ሲለካ ዉስጥ የሚመገቡ እንግዶች ከጎን ባለዉ

ጠረጴዛ ከተቀመጡት ቢያንስ ስድስት ጫማ መራቃቸዉን 
ለማረጋገጥ ወይንም ጠረጴዛዎችን የሚለያይ አካላዊ ከለላ 
ወይንም ግድግዳ መኖር አለበት። 

• ተቋሙ የጠረጴዛ አገልግሎት የማይሰጥ ከሆነ ምግብና
መጠጥ ማንሻ ጣቢያዎች ና መመገቢያ ሥፍራ ዉስጥ ባሉ
መቀመጫዎች ላይ በቂ አካላዊ ርቀትን ለማረጋገጥ አሰራሮች
ሊኖሩት ይገባል።

የመያዝ አቅም ገደቦች  
ድርጅቶች የመያዝ አቅም ገደቦችን መከተል ይኖባቸዋል፤ 
በተጨማሪም ለያንዳንዱ የስቴት መልሶ የመክፈት ዙሮች 
በተቀመጠዉ የማስቀመጥ አቅሞች ሁሉም ደንበኞች መቀመጥ 
አለባ 

ከተማው አስተያየቶት ይፈልጋል! 
የመከፈት መስፈርቶች ለማሟለት  ምን አይነት ድጋፍ 
እንድሚያስፈልጎት ያሳውቁን ።  እባኮት ሃሳቦት  ያሳውቁ 
በ5:00 p.m. አርብ  Friday, August 28:
• በስልክ ከሆነ 206-386-1268 ይደውሉ (የትርጉም

አገልግሎቶች አለ) በኢሜል ከሆነ ወደ:   
consumerprotection@seattle.gov 

• በፖስታ  ከሆነ ወደ:
City of Seattle
Dept. of Finance and Administrative Services 
Attention: Consumer Protection Division 
P.O. Box 94785 
Seattle, WA 98124-7085 

የሲያትል ከተማ ንግድ ድርጅቶች በተቋማቸዉ ዉስጥ ማንኛዉም ሰዉ አፍንጫቸዉና አፋቸዉ ላይ የፊት መሸፈኛ 
መከላከያ እንዲለብሱ መጠየቅ አለባቸዉ። ድርጅቶች የአካላዊ ርቀት፣ የሚመለከታቸዉን የሰዉ ብዛት መመሪያ ና ሌሎች 
የግል መከላከያ ባህሪያት ግዛት አቀፍ ትዕዛዝም መተግበር አለባቸዉ። ትዕዛዙን መጣስ በ90 ቀናት እስራትና እስከ $100 
የሚያስቀጣ አነስተኛ ጥፋት ነዉ። በተደጋጋሚ ትዕዛዙን የሚጥሱ የንግድ ፍቃዳቸዉን ልያጡ ይችላሉ። 


