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የሠራተኞች ጤናና ደህንነት 

ሠራተኞች የ6 ጫማ አካላዊ ርቀት 
እንዲጠብቁ ያረጋግጡ። ያ ከልተቻለ የስራ 
ሰዓቶችን ያሰባጥሩ ወይንም በሠራተኞች 
መካከል ከለላ ያስቀምጡ።  

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 

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። 

ዙር 2 የሱቅ ዉስጥ 
ግብይት ዝርዝር ተግባራት 

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።  

Customer Health and Safety

መጠበቅ ሊኖር የሚችል ከሆነ በህንጻዉ 
ዉስጥ ና ዉጪ የ6 ጫማ አመልካከቾችን 
ያስቀምጡ፤ የደንበኞችን ፍሰት 
የሚቆጣጠር ሠራተኛ ይመድቡ።  

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። 

በሱቁ ዉስጥ ሁሉ ቦታ የማህበራዊ ርቀት 
ና የሰዉ ብዛት መስፈርቶች ምልክቶች 
ያስቀምጡ። 

በብዛት ጥቅም ላይ የሚዉሉ ሥፍራዎችን፣ 
መጸዳጃ ክፍሎች፣ ና ማንኛዉም ሠራተኞች 
የሚጠቀሟቸዉን መሣሪያዎችን 
በተደጋጋሚ ያጽዱና ሳኒታይዝ ያርጉ (ጀርም 
ያስወግዱ)።

ከተቻለ በከፍተኛ ተጋላጭ ለሆን ግለሰቦች 
የተመደበ ሰዓት ይኑሮት።  

ከያንዳንዱ መጠቀም በኋላ የመልበሻ 
ክፍሎች መጽዳት አለባቸዉ።      

ወደ መሸጫ ወለል ከመመለሳቸዉ 
በፊት የመልበሻ ክፍሎች ዉስጥ የተተዉ 
ያልተገዙ ዕቃዎች ከ24 ሰዓታት ላላነሰ ግዜ 
መጠራቀም አለባቸዉ ።    

http://www.kingcounty.gov/covid
http://www.kingcounty.gov/covid
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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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