የማህበረሰብ ጤና የCovid-19
መስፈርቶች ለንግድ ድርጅቶች
ገዢ ጄይ ኢንሲሊ በማህበራዊ መሰባሰቦችና ንግድ ድርጅቶች ላይ
አዲስ ስቴት አቀፍ ገደቦችን አዉጀዋል። በኖቬምበር የመጀመሪያ
ሁለት ሳምንታት ስያትል ከ 1,600 ነዋሪዎች በላይ ቫይረሱ
ተገኝቶባቸዋል ያ ማለት ከማርች 2020 ጀምሮ ካለዉ ጠቅላላ
ክስተት 20% የሚጠጋ ነዉ። የክስተት ቁጥር በ100,000 ነዋሪዎች
በበጋዉ መጨረሻ ከነበረዉ ከአምስት እጥፍ በላይ ነዉ ከ 40.8
ክስተቶች በ 100,000 ነዋሪዎች ወደ ከ 232 ብላይ ክስተቶች በ
100,000 ነዋሪዎች ከፍ ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ስያትል ዉስጥ
በኮቪድ-19 ሆስፒታል የገቡ ሰዎች ቁጥር ባለፈዉ ሳምንት
በፍጥነት እየጨመረና ከአፕሪል 2020 ወዲህ ከፍተኛዉ ነዉ።
የአንዳንድ አዲስ ገደቦች ማጠቃለያ ከዚህ በታች ማየት ይችላሉ።
የህዝብ ጤና እዚህ የበለጠ የተሟላ መረጃ አለው፡፡
ከለተገለጸ በቀር ከዚህ በታች ያሉት ገደቦች ስቴት አቀፍ ናቸዉ፤
ሰኞ ኖቬምበር 16 11:59 PM ላይ ተግባራዊ መሆን ጀምራዉ
እስከ ዲሴምበር 14 ይቆያሉ።

የቤት ዉስጥ ማህበራዊ መሰባሰቦች
ከቤተሰብዎ ዉጪ ካሉ ሰዎች ጋር መሰባሰብ የተከለከለ
ነዉ ከቤተሰብዎ ዉጪ ያሉ ሰዎች ለ 14 ቀናት ተለይተዉ
ከቆዩ ወይንም 7 ቀናት ተለይተዉ ቆይተዉ የኮቪድ-19
ተመርምረዉ የለባችዉም ከተባሉ።
የሱቅ ዉስጥ ችርቻሮ/ሞሎች
የቤት ዉስጥ የመያዝ አቅማቸዉ 25% ላይ ተገድቧል
ና ከምግብ ጋር ያልተገናኙ የጋራ/መኮልኮያ መቀመጫ
ቦታዎች ዝግ መሆን አለባቸዉ። የቤት ዉስጥ መመግቢያ
ቢታዎች ተዘግቷል።
የረጅም ግዜ መንከባከቢያ ቦታዎች
ጎብኝዎች ከቤት ዉጪ ባለ ቦታ ብቻ ዉስን የህይወት
መጨረሻ ና ወሳኝ ድጋፍ ሰጪ ግለሰቦች በቀር።
ሙዚያሞች/ቤተ አራዊቶች/ የባህር እንስሳት ለዕይታ
የሚቀመጡበት
ለቤት ዉስጥ አገልግሎት ዝግ ናቸዉ።
ከቤት ዉጪ ማህበራዊ መሰባሰቦች
ከ 5 ሰዎች ያልበለጡ ከቤተሰብዎ ዉጪ ካሉ ሰዎች መገደብ
አለበት።
የግል አገልግሎቶች
ከቤት ዉስጥ የመያዝ አቅም 25% ድረስ ተገድቧል።

የሙያ አገልግሎቶች
ሲቻል ሠራተኞች ከቤት ሆነዉ እንድሰሩ መፈቀድ አለበት ና
ቢሮዎች ለህዝብ ዝግ መሆን አለባቸዉ። ክፍት ከሆኑ መያዝ
ያለበት ከቤት ዉስጥ የመያዝ 25% ድረስ ተገድቧል።
ሀይማኖታዊ አገልግሎቶች
ከቤት ዉስጥ የመያዝ አቅም 25% ድረስ ወይንም እስከ
200 ሰዎች ደረስ ከሁለቱ ባነሰ ተገድቧል። መዘምራን፣
ባንድ በአገልግሎት ወቅት መዘመር አይችሉም። ነጠላ
ዘማሪዎች እንድዘምሩ ተፈቅዷል። ሁሌም ምዕመናን የፊት
መሸፈኛዎችን መልበስ አለባቸዉ ምዕመናን መዘመር
ያለባቸዉም።
ምግብ ና መጠጥ ቤቶች
ለቤት ዉስጥ አገልግሎት ዝግ ናቸው። ከቤት ዉጪ
መመገቢያ ና ይዞ የመሄድ አገልግሎት ይፈቀዳል። የቤት
ዉጪ መመገቢያ የቤት ዉጪ መመገቢያ ገደቦችን መከተል
አለበት። ለቤት ዉጪ መመገቢያ በአንድ ጠረጴዛ ገደቡ 5
ነዉ። እነዚህ የምግብ ቤት ገደቦች ሮብ ኖቬምበር 18 12:01
a.m. ጀምሮ ሥራ ላይ ይዉላል።
ጉዞ
ከስቴት ዉጪ ተጉዘዉ ሲመለሱ የ 14 ቀናት ተለይተዉ
መቆየት ይመከራል።
ሰርጎችና ቀብሮች
ግብዣ ክልክል ነዉ። ስነስራዓቶች ከ 30 ሰዎች ባልበለጠ
ተገድቧል።
የወጣቶችና አዋቂዎች ስፖርት
ለቡድን ዉስጥ ልምምድ ከቤት ዉጪ ብቻ የተወሰነ፤
አትሌቶች ማስኮች ማድረግ አለባቸዉ።
እባክዎን 206-684-2489 ይደግፉ (የትርጉም አገልግሎቶች
አለ) ወይንም www.seattle.gov/business-regulations
www.seattle.gov/mayor/covid-19/covid-19-reopening ይጎብኙ

