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ዙር 2 የምግብ ቤትና መጠጥ 
ቤት (ታቨርን) ዝርዝር ተግባራት 

P H A S E  2  የ ም ግ ብ  ቤ ት ና  መ ጠ ጥ  ቤ ት  መ ሳ ሪ ያ ዉ

የሠራተኞች ጤናና ደህንነት 

ሠራተኞች የ6 ጫማ አካላዊ እቀት 
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።  

 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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P H A S E  2  የ ም ግ ብ  ቤ ት ና  መ ጠ ጥ  ቤ ት  መ ሳ ሪ ያ ዉ

የደንበኞች ጤናና ደህንነት 

ተደራሽ የሆነ የእጅ ሳኒታይዘር ጣቢያዎችን 
በድርጅትዎ ሁሉም መግቢያዎች ያቅርቡ።  

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። 

ደንበኞች የ6 ጫማ አካላዊ ርቀት 
መጠበቃቸዉን ያረጋግጡ። ይህ ከድርጅትዎ 
ዉስጥና ዉጪ ላሉ ጠረጴዛ አገልግሎት፣ 
ምግብ ለማንሳት፣ ክፍያ ቦታ፣ ና መቆያ 
ሥፍራዎች ይጠበቃል።  

በሁሉም ግዜያት ጠረጴዛቸዉ ላይ 
ሲቀመጡ ወይንም ከሁለት ዓመት በታች 
ከሆኑ ወይንም መልበስ ለደህንነታቸዉ 
መጥፎ የምያረግባቸዉ የህክምና ምክንያት 
ካላቸዉ በቀር ደንበኞች የፊት ሽፋኖች 
መልበስ እንዳለባቸዉ መረዳታቸዉን 
ያረጋግጡ።     

በአካል መጥቶ ለሚመገቡ ላንድ ግዜ ብቻ 
ጥቅም ላይ የሚዉሉ የምግብ ዝርዝር 
ወይንም የምግብ ዝርዝር ሰሌዳ ይጠቀሙ።

ጠረጴዛዎች ላይ የሚቀመጡ ቅመሞች 
ላንድ ግዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚዉሉ 
ካልሆኑ እያንዳንዱ ደንበኛ ምግብ ከጨረሰ 
በኋላ ሳኒታይዝ መደረግ 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! 

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