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P H A S E  2  ለ ቤ ት  አ ገ ል ግ ሎ ቶ ች  መ ሳ ሪ ያ ዉ

ዙር 2 የቤት አገልግሎቶች 
ዝርዝር ተግባራት 
የሠራተኛ ጤናና ደህንነት 

ሲቻል የቤት ሥራዉ እየተካሄደ እያለ 
የቤተሰብ አባላት መቅረት ወይንም የቤት 
ሠራተኛ ከለበት ሥፍራ መልቀቅ አለባቸዉ።  

የቤት ሠራተኞች ራሳቸዉን ቤተሰብ ዉስጥ 
ማስገባትና ማስወጣት መቻል አለባቸዉ።  

ለሠራተኞች ነጻ የፊት መሸፈኛና ተጠቅመዉ 
የሚጥሉት ጓንት ያቅርቡ። ለራስዎና 
ሠራተኞችዎ የፊት መሸፈኛዎችን ለማግኘት 
seattle.gov/mayor/covid-19/seattle-
protects  ይጎብኙ።  

እንደ ደረጃ መደገፊያ፣ ማሽኖች፣ የበር 
እጅታና መጸዳጃ ቤቶችና አገልግሎቶች ካለቁ 
በኋላ የቤት ሠራተኛዉ የሚጠቀማቸዉ 
ነገሮች  ያሉ በተደጋጋሚ የሚነኩ ዕቃዎችና 
ገጾችን ደጋግሞ ማጽዳትና ሳኒታይዝ 
ማድረግ።  

ሲቻል አዋቂዎችና ህጻናት (ከሁለት ዓመት 
የበለጡ) የፊት ሽፋን መልበስና የስድስት 
ጫማ ማህበራዊ ርቀትን ከቤት ሠራተኛ 
መጠበቅና የግንባር ለግንባር ግንኙነትን 
አጭር ማድረግ አለባቸዉ።     

ያለ ሠራተኛዉ ወጪ ሶፍት፣ የእጅ 
ሳኒታይዘር፣ ጀርም ማስወገጃ፣ ና የቆሻሻ 
መጠያ ቤት ዉስጥ ና/ወይንም የሥራ ቦታ 
በየቦታዉ ያስቀምጡ።  

ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ ከባቢያዉ ሁኔታ መቅረቡን ማረጋጋጥና ሠራተኞችን ስለ አመላካቾች፣ የህመም ምልክቶች ና 
ከCOVID-19 ህመም ጋር የተያያዙ የስጋት ምክንያቶች፣ እንዴት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ሥራ ቦታ መከላከል እንደሚቻል 
ማህበራዊ ርቀትን ሥራ ቦታ ላይ ለማቋቋም የተወሰዱ እርምጃዎችን፣ በየግዜዉ እጅ መታጠብን ና ሌሎች ጥንቃቄዎችን  
ጨምሮ ማስተማር። የማህበረሰብ መመሪያዎችን ከ30 ቋንቋዎች በላይ ለማግኘት www.kingcounty.gov/covid  
ይጎብኙ። 

http://www.kingcounty.gov/covid
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ወደ መጸዳጃ ቤት ሲሄዱና ሲመለሱ፣ 
ከመብላት በፊትና በኋላ፣ ከሳሉ፣ ካስነጠሱ፣ 
ወይንም ከተናፈጡ በኋላ ጨምሮ 
ሠራተኞችና የቤተሰብ አባላት በየግዜዉ 
እጃቸዉን መታጠባቸዉን ያረጋግጡ። 

የሠራተኞች መኪናዎች በተደጋጋሚ 
መጸዳትና የእጅ ሳኒታይዘር ልኖሮት ይገባል። 
ሠራተኞች ከመጠቀማቸዉ በፊት እጃቸዉን 
ሳኒታይዝ (ጀርም ማስወገድ) አለባቸዉ።  

የቤት ሠራተኛዉ ለምሳሌ እንደ ተደጋጋሚ 
ማጽዳትና ሳኒታይዝ ማድረግ ያሉ ተጨማሪ 
ስራዎችን መጨረስ የሚጠበቅበት ከሆነ ይህ 
በጽሑፍ ስምምነቱ ላይ መንጸባረቅ አለበት፤ 
ሠራተኛዉም ለተጨማሪ ግዜ መካስ 
አለባቸዉ።  

ስለ ትብብርዎ እናመሰግናለን! 

ማንኛዉም የቤተሰብ አባላት የCOVID-19 
ምልክቶች ካላቸዉ ሠራተኞች ወደ ቤተሰቡ 
ከመምጣታቸዉ በፊት ሊነገራቸዉና 
የቤት አገልግሎቶችም መሰረዝ አለባቸዉ። 
የቤተሰብ አባል ወይም ሠራተኛ በሥራ 
ሽፍት ወቅት ምልክቶች ካሳዩ ሠራተኛዉ 
ወደ ቤት መላክ አለበት።




