
የማህበረሰብ ጤና የCovid-19 
መስፈርቶች ለንግድ ድርጅቶች 

በክልላችን በሚያሰጋ ሁኔታ እየሻቀበ ያላው የኮቪድ-19 ኬዝ 
እንዲቀንስ ለመርዳት ሲያትል ከተማ ዉስጥ ለሚሰሩ ምግብ 
ቤቶች እና ንግድ ድርጅቶች ኣዲስ ግዛት አቀፍ መመሪያ አለ። 
ከዚህ በታች የተብራራዉ መመሪያ ያለዉን የማህበረሰብ ጤና 
መስፈርቶች ለንግድ ድርጅቶች ያያይዛል፡ እንደ፡ 

• ተመጋቢዎችን ተከላካይ የፊት መሸፈኛ ከአፍና አፍንጫቸዉ 
ላይ እንዲለብሱ መጠየቅ 

• አካላዊ ርቀትን መከተል 
• የሚመለከተዉን የድርጅት የመያዝ አቅም መመሪያዎችን 

እና በግዛት አቀፍ ትዕዛዝ የሚጠየቁ ሌሎች የግል መከላከያ 
ባህሪያትን መጠበቅ

የዚህ ትዕዛዝ ጥሰት እስከ 90 ቀናት በሚደርስ እስራት እና $100 
መቀጮ የሚያስከትል ዝቅተኛ ጥፋት ነዉ። ትዕዛዙን በተደጋጋሚ 
የሚጥሱ ንግድ ድርጅቶች የንግድ ፍቃዳቸዉን ሊያጡ ይችላሉ። 

ምግብ ቤቶች  
በ 50 በመቶ አቅም የቤት ውስጥ መመገቢያ ጠረጴዛዎች ቢያንስ 
ከ 6 ጫማ ርቀት ጋር ሊቀጥሉ ይችላሉ ፡፡ የጠረጴዛ መጠን በ 
10 ሰዎች ላይ ብቻ የተወሰነ ሆኖ የአንድ ቤተሰብ ኣባላት ከሆኑ 
ግን ሊበልጥ ይችላል ፡፡ የአልኮሆል አገልግሎት በሌሊቱ 12 ሰዓት 
ማለቅ አለበት ፣ የምግብ አገልግሎት ግን ከሌሊቱ 12 ሰዓት 
ሊያልፍ ይችላል ፡፡

የአካል ብቃት ተቋማት እና ጂሞች  
በ 50 በመቶ አቅም የቤት ውስጥ ሥራዎችን ሊጀምሩ ይችላሉ ፡
፡ ከቤት ውጭ ስፖርቶች በ 50 በመቶ አቅም ወይም በ 400 
ሰዎች ቢበዛ (ተመልካቾችን ጨምሮ) ሊጀምሩ ይችላሉ ፣ ዝቅተኛ 
በሆነው ፡፡

የቦውሊንግ ማዕከላት ፣ ታሪካዊ ቅርሶች የሚቀመጡበት 
/ የእንስሳት ማኖሪያ / የዓሳ ገንዳ የፊልም ቴአትሮች በ 50 
በመቶ አቅም ወይም በ 400 ሰዎች ቢበዛ ዝቅተኛውን ሊከፍቱ 
ይችላሉ ፡፡ በመኪና ሁነው የፊልም ቲያትሮች የተፈቀዱ ሲሆን 
የአሁኑን የመኪና ፊልም ቲያትሮች መመሪያን መከተል መቀጠል 
አለባቸው።

ሪል እስቴት- 
የቢሮ አቅም ወደ 50 በመቶ አድጓል የቤት እይታዎች ፣ 
ምርመራዎች ፣ ምዘናዎች እና የመጨረሻ የእግር ጉዞዎች በቀጠሮ 
የሚዘጋጁ እና በቦታው ላይ በ 10 ሰዎች ብቻ የተገደቡ ናቸው 
(የሪል እስቴት ወኪሉን / ሪልቶርን ሳይጨምር) ፣ ማህበራዊ 
ርቀትን በመፈፀም በማንኛውም ጊዜ፡፡

ከሱቅ ውስጥ ችርቻሮ መሸጫ በ 50 በመቶ አቅም ብቻ 
የተገደበ ሲሆን እንደ ምግብ ቤቶች ያሉ ሊከፈቱ ይችላሉ ፣ 

ለምግብ ተቋማት የ COVID-19 መስፈርቶች እስከተከተሉ፡፡

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።

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-re-
opening
ይጎብኙ 

በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት ትናንሽ ንግዶች ክፍት ሆነው
እንዲቆዩ ከተማዋ በርካታ ነባር ሀብቶች አሏት ፡፡ 

www.seattle.gov/office-of-economic-develop-
ment/
covid-19 

http://startup.choosewashingtonstate.com/work-
ingwashington-round-3/


