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ዙር 2 ምንድነው? 

ዙር 2 መቼ ነው 
የሚጀምረዉ?  

ለድርጅቴ ዙር 2 ማለት ምን 
ማለት ነው?  

ተጨማሪ መረጃ ከየት 
ማግኘት እችላለሁ? 

ዙር 2 አንዳንድ ንግድ ድርጅቶችንና ተግባራትን በጥብቅ የማህበረሰብ ጤናና ደህንነት 
መመሪያ መሠረት እንድቀጥሉ ይፈቅዳል። የተለየ ተጨማሪ መመሪያ የሚፈልጉ የንግድ 
ድርጅት ባለቤቶች በዋሽንግተን ግዛት የኮሮናቫይረስ መልስ መስጫ ገጽ (በእንግልዝኛ 
ብቻ) ድጋፍ መጠየቅ ይችላሉ፤ የዋሽንግተን ስቴት ሥራና ኢንደስትሪ ዘርፍ በ1-800-
547-8367 ይደዉሉ የትርጉም አገልግሎት አለ ወይንም የከተማዉ የኢኮኖሚ ልማት 
ቢሮ ሠራተኛ በ206-684-8090 ያግኙ የትርጉም አገልግሎት አለ።     

የግል አገልግሎቶች ማለት የዉበት ባለሙያዎች፣ ጸጉር ሠሪዎች፣ ጸጉር አስተካካዮች፣ የቆዳ 
ዉበት በለሙያዎች፣  ማስተር የቆደ ዉበት በለሙያዎች፣ የጥፍር ዉበት በለሙያዎች፣ 
የጥፍር ሳሎን ሠራተኞች፣ በኤሌክትሪክ ጸጉር ነቃይ ባለሙያዎች፣ ቋሚ የሜካፕ 
አርትስቶች፣ የንቅሳት አርትስቶች፣የዉበት ባለሙያ ትምህርት ቤቶችና የቆዳ ዉበት ባለሙያ 
ትምህርት ቤቶች። 

ኪንግ ካዉንቲ በሰኔ (ጁን) 19ኛ ቀን ወደ ዙር 2 ገብቷል። የጤና ቢሮ እነዚህን ልዩ 
መብቶች በማንኛዉም ሰዓት ማንሳት ይችላል። ላምሳሌ በ COVID-19 የተያዙ ሰዎች 
ቁጥር ብጨምር ወደ ዙር 1.5 ወይንም ዙር 1 ልንመለስ እንችላለን።  

በዙር 2 መመሪያ የንግድ ሥራዎትን ለማከናወን የተወሰኑ የጤናና ደህንነት 
መስፈርቶችን መከተል አለብዎት፤ እነዚህም በዚህ ሳይገድቡ የምጨሚሩት፡   

• በተፈቀደ በዝግ ክፍል የአንድ ለአንድ አገልግሎቶ በስተቀር ከ50 ፐርሰንት አቅም 
ባልበለጠ ይስሩ።    

ከተማዉ ከስቴት የሚመጠዉን መረጃ በተቻለ ፍጥነት ማስተላለፉን ይቀጥላል። 
ማንኛዉም ከተማዉ ያዘጋጃቸዉ ሰነዶች ተደራሽና በቋንቋ ይቀርባሉ። እስከዚያዉ 
ለተጨማሪ መልሶ የመክፈት መመሪያ የዋሽንግተን ስቴት ሥራና ኢንዱስትሪ ዘርፍ 
ድህረ ገጽ (በእንግልዝኛ ብቻ) መጎብኘት አለብዎት። የገዢዉ ዙር 2 የግል አገልግሎቶች 
መመሪያንም (በእንግልዝኛ ብቻ) ከዚህ ማግኘት ይችላሉ፤ በተጨማሪም የገዢዉ 
የዋሽንግተን በደህንነት የመጀመር ዕቅድ (በእንግልዝኛ ብቻ) ከዚህ ያገኛሉ።  

የሲያትል ከተማ ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ (ኢልቢ) ለጥቃቅን ንግድ ድርጅቶች፣ ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ፣ ና በCOVID-19 ተጽዕኖ ለደረሰባቸዉ ሠራተኞች አጠቃላይ የድጋፍ 
ምንጭ ገጽ አለዉ። 

በተጨማሪም የሲያትል ስራ ድረጃዎች ቢሮ ስለ በሲያትል የህመምና የደህንነት ግዜ 
ክፍያ ( Seattle’s Paid Sick and Safe Time (PSST)) ህግ ስር ያሉትን ኃላፊነቶችዎ 
ተጨማሪ መረጃ አለዉ፤ በፌደራል ቤተሰሰቦች ቅድሚያ ኮሮናቫይረስ ምላሽ ደንብ 
( federal Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)) ስር ያለ ከ 
COVID-19 የተገነኘ የዕረፍት ክፍያም ጭምር። ሁለቱም   FFCRA ዕረፍትና  PSST 
ሠራተኞችና ልጆች ሲታመሙና በማህበረሰብ ጤና ድንገተኛ ግዜ ከሥራ ባልደረቦች፣ 
ትምህርት ቤት፣ ና ደንበኞች ርቀዉ ቤት መቀመጥ እንዲችሉ በማረጋገጥ የማህበረሰብ 
ጤናን ይጠብቃል። ስለ  PSST ተጨማሪ መረጃ እዚህ የሲያትል ስራ ደረጃዎች ቢሮ  
PSST  COVID-19 ጥያቄና መልስ መጎብኘት ይችላሉ (በበርካታ ቋንቋዎች ከዚህ አለ)። 
ስለ  FFCRA COVID-19 ዕረፍት ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል (በእንግልዝኛ ብቻ)። 

ማጠቃለያ 

https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-business-and-worker-inquiries
https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-business-and-worker-inquiries
https://www.lni.wa.gov/
https://www.lni.wa.gov/
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19Phase2PersonalServicesGuidance.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19Phase2PersonalServicesGuidance.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/Safe%20Start%20-%20Washington%20Phased%20Reopening_FINAL.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/Safe%20Start%20-%20Washington%20Phased%20Reopening_FINAL.pdf
http://www.seattle.gov/office-of-economic-development/covid-19
http://www.seattle.gov/office-of-economic-development/covid-19
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/LaborStandards/PSSTQACOVID030920(0).pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/LaborStandards/PSSTQACOVID030920(0).pdf
http://www.seattle.gov/laborstandards/resources-and-language-access/languages
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/LaborStandards/Federal_Sick_and_PSST_QA_05292020_Final.pdf
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ወደ መሳሪያዉ ይሂዱ! 
ይህ በሲያትል ከተማ የተመረተ የድጋሚ መክፈቻ መሣሪያ ነዉ፤ በግዛቱ 
ጤና ቢሮና በሲያትልና ኪንግ ካዉንቲ ማህበረሰብ ጤና በወጡ መመሪያዎች 
የተመሰረተ የድርጅት ባላቤቶችን በዙር 2 በተሳካ ሁኔታ እንዲከፍቱ ለመርዳት 
ተደራሽ ከፍተኛ ደረጃ መረጃ ለማቅረብ የታሰበ ነዉ።  ሁሉም መመሪያዎች 
በየትኛዉም ግዜ ልቀየሩ ይችላሉ። 

በዙር 2 የግል አገልግሎቶች  ደህንነቱ በተጠበቀ የመጀመር ዕቅድ 
ወቅት ንግድ ድርጅቶች በ50 ፐርሰንት የህንጻ አቅማቸዉ እንድሰሩ 
ተፈቅዶላቸዋል፤ በተጨማሪም የአንድ ለአንድ አገልግሎቶች ተፈ
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ዙር 2 የግል አገልግሎቶች 
ዝርዝር ተግባራት 
የሠራተኞች ጤናና ደህንነት  

  በማንኛውም ጊዜ በሠራተኞችና ደንበኞች 
መካካል በትንሹ የ6 ጫማ ርቀት ይጠብቁ። 

  እያንዳንዱ ሠራተኛ ለሥራ እንደመጣ 
ወዲያዉ ሙቀት ይለኩና ሠራተኞችን 
የCOVID-19 ምልክቶች እንዳለባቸዉ 
ይለዩ። ሠራተኛ ምልክቶችን ካሳየ ወዲያዉ 
ወደ ቤት ይላኳቸዉና ያ ሠራተኛ የነካቸዉን 
ሥፍራዎች/ገጾች በደንብ ያጽዱ። 

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

  የ COVID-19 ደህንነት መረጃና መስፈርቶች 
በምታይ ሁኔታ ይለጠፍ። 

  በየግዜዉ እጅ መታጠብን ያረጋግጡ። 

  ለያንዳንዱ ሽፍት ብቸኛዉ ሚናዉ የሠራተኛ 
ጤናና ደህንነት እና ባግባቡ የጽዳት፣ 
የንጽህና ና የመለየት አሰራሮች መከተላቸዉ 
ማረጋጋጥ የሆነ የCOVID-19 ተቆጣጣሪ 
ይመድቡ። 

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://seattle.gov/mayor/covid-19/seattle-protects
http://seattle.gov/mayor/covid-19/seattle-protects
http://www.kingcounty.gov/covid
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  ወደ ድርጅቱ ዋና መግቢያ በፊትለፊት በር 
መሆን አለበት፤ ወደ ኋላ በር ወይንም ሌሎች 
የመግቢያ በሮችን ሰዉ እንዳይደርስ ይገድቡ። 
መግባት የሚቻልበት በር የፊትለፊት በር 
ካልሆነ መግባት የሚቻልበትን መግቢያ 
ይፍቀዱ። 

የደንበኞች ጤናና ደህንነት 

  ሁሉም ጨርቆች፣ መጋረጃዎች፣ ሽርጦች 
ወዘተ መታጠብ አለባቸዉ።  

ተቋሞ ዉስጥ በተለያዩ ቦታዎች በብዙ ቋንቋዎች ወቅታዊ የሆነ የማህበረሰብ ጤና መመሪያ እንዲታይ ያስቀምጡ። በነጻ ከ www.
kingcounty.gov/covid ሊወርዱ የሚችሉ ከ30 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች የሲያትልና ኪንግ ካዉንቲ ማህበረሰብ ጤና   ፖስተሮች 
ይገኛሉ። 

  ጸጉራቸዉን ሲታጥቡ የደንበኛዎን ፊት 
በፎጣ ይሸፍኑ ወይንም አፍ፣ አፍንጫ ና 
አይናቸዉን ለመከላከል ሌሎች አማራጮችን 
ያቅርቡ።

  ሲቻል መስኮቶችን፣ በሮችን  በመክፈት 
ና/ወይንም ማራገብያ (ማቀዝቀዣ) 
በመጠቀም የአየር ዝዉዉርን ይጨምሩ።  

  ሁሉም ዳሶች ና/ወይንም ጣቢያዎች የ6 
ጫማ ርቀት በማይቻልበት ጊዜ አካላዊ 
ግርዶሽ በመሃላቸዉ ልኖራቸዉ ይገባል።

  በብዛት ጥቅም ላይ የሚዉሉ ሥፍራዎችን 
ና መጸዳጃ ክፍሎችን በተደጋጋሚ ያጽዱና 
ሳኒታይዝ ያርጉ (ጀርም ያስወግዱ)። የአንድ 
ለአንድ አገልግሎት ሥፍራዎች ከያንዳንዱ 
ጠቀሜታ በኋላ ሳኒታይዝ መደረግ 
አለባቸዉ።  

  ሶፍት፣ የእጅ ሳኒታይዘር፣ ና የቆሻሻ መጠያ 
ተቋሙ ዉስጥ በየቦታዉ የተለያዩ ቁመትና 
ችሎታ ያላቸዉ ሰዎች ሁሉ ከሚደርሱበት 
ቦታዎች ያስቀምጡ። የቆሻሻ መጠያዎች 
የመጓጓዣ መንገዶች አለመዝጋታቸዉን 
ያረጋግጡ።  

http://www.kingcounty.gov/covid
http://www.kingcounty.gov/covid
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  በሥራዉ ቦታ ጠቅላላ የንጽህና ገቢሮችን 
ይለጥፉ፤ ለ20 ደቂቃዎች እጅ መታጠብ፤ 
የእጅ ሳኒታይዘር መጠቀም፣ ሌሎች የእጅ 
ማጽጃ ዘዴዎች ከሌሉ ላንድ ግዜ ብቻ 
ጥቅም ላይ የሚዉሉ ጓንቶችን መጠቀም።  

  ሲቻል ክፍያዎች በክሬድትና ዴቢት ካርዶች 
መሆን አለበት ወይንም ንክኪ በሌላዉ ዘዴ 
ጥሬ ገንዘብ መያዝን ለመቀነስ። 

  ያለቀጠሮ ለሚመጡ የሥራ ሰዓት፣ ስልክ 
ቁጥር ና የአገልግሎቶች ዓይነቶችን ያየዘ 
ምልክት ይለጥፉ። 

  ደንበኞችዎን ወደ ድርጅቱ ከመምጣታቸዉ 
በፊት  ለCOVID-19 ምልክቶች ራሳቸዉን 
ማጣራት እንዳለባቸዉ ያሳዉቁ።  

  ደንበኞችዎን ተንከባካቢ ወይንም ከ16 
ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በቀር እንግዳ 
ማምጣት እንደሌለባቸዉ ያሳዉቁ። 

  ደንበኞች ለቀጠሯቸዉ መድረሳቸዉን 
ለማሳወቅ መደወል፣ የጽሑፍ መልዕክት 
ወይንም ኢሜል ማድረግ አለባቸዉ።  

  ደንበኞች ወደ ድርጅቱ ከመግባታቸዉ በፊት 
የፊት መሸፈኛ መልበስ አለባቸዉ፤ ከገቡ 
በኋላም እጃቸዉን መታጠብ አለባቸዉ።   

  አገልግሎት ሰጪዎች ንጹህ ባርኔጣ ወይንም 
ገዋን መልበስ አለባቸዉ፤ ለደንበኞችም 
ማቅረብ አለባቸዉ።  

  ግንኙነት ያለዎትን ሰዎች ክትትልን 
ለማቀናጀት እንዲረዱ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ 
ደንበኞች ዝርዝር ለማስቀመጥ ያስቡ። 
ዝርዝሩ ማካተት ያለበት ስም፣ ስልክ ቁጥር፣ 
ና ድርጅቱን የጎበኙበት ቀን። 

ስለ ትብብርዎ እናመሰግናለን! 
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ሌሎች የድጋፍ 
ምንጮች
ስልሚከተሉት መረጃ ጥያቄዎች ካለዎት ለነዚህ ተቋማት ይደዉሉላቸዉ። ሲደዉሉ የቋንቋ ድጋፍ ከፈለጉ በእንግልዝኛ 
የሚመርጡትን ቋንቋ ይንገሩን። ወይ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኛ መልሶ ይደዉልሎታሎ ወይንም ሶስተኛ ወገን አስተርጓሚ 
በመነጋገሩ እንድረዳዎት በስልክ እንጠራለን።   

እባክዎን ብዙ ሰዎች እንድንረዳቸዉ ይደዉሉልናል፤ ስለዚህ ረጅም ግዜ ሊጠብቁ እንደምችሉ ያስቡ። ከአስተርጓሚ ጋር 
ስናገናኞትም ሊጠብቁ ይችላሉ። 

አርእስቶች ተቋም ስልክ ቁጥር 
• ጠቅላላ የመልሶ መክፈት ደንቦች 
• የድርጅት የመያዝ አቅም ስሌት 
• ደመወዝ መከላከያ መርሐ ግብር 

ብድሮች። ድህረ ገጽ ከዚህ። 
• የኪራይ ማሻሻያና የማስወጣት 

ደንቦች። ድህረ ገጽ ከዚህ።  
• የቤት ዉጭ ፍቃድ ማመልከቻ።  

የኢኮኖሚ ልማት ቢሮ (206) 684-8090

• ያሉ የከተማ፣ ስቴትና ፌደራል 
ገንዘብ ድጋፍ ምንጮች።  

• ለነጻ COVID-19 ምርመራ 
ምዝገባ። ድህረ ገጽ ከዚህ። 

የደንበኛ አገልግሎት ቢሮ (206) 684-2489

• ጸረ-አድልዎ ማጋለ። ድህረ ገጽ 
ከዚህ።  

የሲቪል መብቶች ቢሮ (206) 233-7100

• COVID-19 የማህበረሰብ ጤና 
ምከረ ሃሳቦች. ድህረ ገጽ ከዚህ። 

ሲያትል-ኪንግ ካዉንቲ ማህበረሰብ 
ጤና 

(206) 477-3977


