
 

Calvin W. Goings, Department Director 
700 Fifth Ave., 52nd Floor  |  P.O. Box 94689  |  Seattle, WA 98124-4689  |  seattle.gov/fas 

በደንቡ ንድፈ ሃሳብ ላይ ለተሰጡት የህዝብ አስተያየቶች መልስ:  

ለሲያትል ንግድ ድርጅቶች የማህበረሰብ ጤና መስፈርቶች 03-2020 

 
ጁላይ ዉስጥ, የፋይናንስና አስተዳደር አገልግሎቶች ክፍል  (FAS) የንግድ ድርጅቶች በስቴት የወጡ የማህበረሰብ ጤና 
ድንጋጌዎችን እንድከተሉ የሚጠይቅ፤ ተከላካይ የፊት መሸፈኛዎችን መጠቀም፣ ማህበራዊ መራራቅ ና የመያዝ አቅም 

ገደብን መከተል የሚጨምር ግዜያዊ እርምጃ ወሰዷል። የCOVID-19 ክስተት በስቴቱ ጠቅላላ መጨመሩን እየቀጠለ 

ባለበት ፤ እስከ ወረርሽኙ መጨረሻ ድረስ ግዜያዊ እርምጃዉን ቋም ደንብ አርጎታል። እንዳዚህ ሂደት አካል FAS የደንቡን 
ድንጋጌዎች ተግባር ላይ ለማዋል እንዴት ሊረዳቸዉ እንደሚችል ከንግድ ድርጅቶች ግብዓት ፈልጓል። የህዝብ 

አስተያየቶችን በስልክ፣ ኢሜይል ና መደበኛ ፖስታ እስከ ዓርብ ኦገስት 28 5 p.m. ድረስ እንቀበላላን። 

 
 የመጨረሻ ድንብ, በ FAS ድህረ ገጽ, ላይ ይቀርባል፤ ከሴፕቴምበር 9, 2020 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል። ከዚህ በታች 
ያገኘናቸዉ አስተያየቶች አጭር ማጠቃለያ ነዉ፡ 

 

• ሁሉም አስተያየቶች ተከላካይ የፊት መሸፈኛዎችን መጠቀም፣ ማህበራዊ መራራቅ ና የመያዝ አቅም ገደብን 
መከተል ጭምር ለማህበረሰብ ጤና ድንጋጌዎች አጠቃላይ ድጋፍ ገልጿል። 

• ኣንድ አስተያየት ደንቡን በሚጥሱ ንግድ ድርጅቶች ላይ FAS የበለጠ ጠንካራ እርምጃ እንድወስድ ተካራክሯል። 
ሌሎች አራት አስተያየቶች ግን እነዚህን ድንጋጌዎች ማስፈጸም የንግድ ድርጅቶች ኃላፊነት መዉሰድ 
የለባቸዉም ብለዉ ተከራክሯል፤ ይልቅ ለተፈጻሚነቱ የመንግስት ቢሮዎች ናቸዉ ኃላፊነት መዉሰድ 
ያለባቸዉ።   

•   
ምላሽ:  “ይህ ደንብ ስለ ህዝብ ጤና ና የማህበረሰባችን ጤና ና ደህንነት መጠበቅ ነዉ” ብሏል Calvin W. 

Goings የፋይናንስና አስተዳደር አገልግሎቶች ክፍል ዳሬክተር። “የሲያትል ንግድ ድርጅቶችን በዚህ 
ሥራ ላይ እንደ ሸሪኮች ነዉ የሚናያቸዉ፤ እናም ትኩረታችን በፊትም ና ለወደፊቱም ደንበኞችና 

ሠራተኞች በሰላም ና ጤና እንድቆዩ በመረጃ ማድረስና ትምህርት ላይ ነዉ የሚሆነዉ።” 

 
እንደ ትምህርትና መረጃ ማድረስ ጥረቶቹ አካል ክፍሉ ባለ አንድ ገጽ መጣጥፎች በሰባት 
ቋንቋዎች ለድርጅቶች አሰራጭቷል፣ ድህረ ገጽ ጀምሯል ና ሠራተኞችና የንግድ ድርጅት ደንበኞችን 
ለመጠበቅ ለመርዳት የተፈጠሩትን በስቴት የወጡ የማህበረሰብ ጤና ድንጋጌዎችን ተፈጻሚ 
እንድሆኑ ለመርዳት ከኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ጋር ተሻርኳል። 

 
ተደጋጋሚ ና/ወይንም በጣም መጥፎ ጥፋቶች የሚፈጽሙ ንግድ ድርጅቶች የሲያትል ከተማ 

የንግድ ፈቃዳቸዉ ሊታገድ ና ትልቁ ቅጣት እስከ 364 ቀናት እስራትና $5,000  የገንዘብ ቅጣት 
በሚያሰጥ የወንጀል ጥፋት ሊከሰሱ ይችላሉ።  

 
ማንኛዉም እንዚህን ፖሊሲዎችን በማስፈጸሙ በንግድ ድርጅቶች ወይንም ሠራተኞች ላይ 

ለሚደርስ ብቀላ በበሽታ መከላከልና ቁጥጥር ማዕከል  (CDC) የተለቀቀዉን ና አርዕስቱ “ከ 
COVID-19 ጋር yeተያያዘ የሥራ ቦታ ጠብ የመከላከያ ፖሊሲዎች በችርቻሮና አገልግሎት ሰጪ 

ንግድ ድርጅቶች”የሚል እንድጎበኙ ይበረታታሉ።  

 

• አንድ አስተያየት ሰጪ ተጨማሪ መመሪያ ለችርቻሮ ንግድ ድርጅቶች በጤና ምክንያቶች ተከላካይ የፊት 
መሸፈኛዎችን መጠቀም በተመለከት በተለያ ሁኔታ መተያት አለብን የሚሉ ደንበኞችን እንዴት መያዝ 
እንዳለባቸዉ ተጨማሪ መመሪያ ጠይቋል።  

 
ምላሽ:   በጤና ምክንያቶች ተከላካይ የፊት መሸፈኛዎችን መጠቀም በተመለከት በተለያ ሁኔታ መተያት 
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አለብን የሚሉ ደንበኞችን የንግድ ድርጅቶች ማረጋገጫ ወይንም ዝርዝር መጠየቅ ያለባቸዉም። 
የንግድ ድርጅቶች የሠራተኞችና ደንበኞችን ደህንነት ለመጠበቅ እንደ በጎን እንደማቀበል ወይንም 
ግለሰብ ሙሉ የፊት መከላከያ በማስክ ፋንታ እንድለብስ መፍቀድ ያሉ አማራጭ አገልግሎቶች 
ማቅረብ አለባቸዉ።  

 
እነዚህን ድንጋጌዎች በጤና ምክንያቶች ተከላካይ የፊት መሸፈኛዎችን መጠቀም በተመለከት 
በተለያ ሁኔታ መተያት መረጃ ጭምር ተግባራዊ ለማድረግ የንግድ ድርጅቶችን ለመደገፍ  

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የFAS ድህረ ገጽ በ ንግድ ድርጅት ና ምግብ ቤት ድንጋጌዎች 

በ COVID-19 ወቅት  ና የዋሽንግተን ስቴት ጤና ክፍል የጨርቅ ፊት መሸፈኛ ና ማስኮች  
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ይጎብኙ።  
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