የኮቪድ-19 መመሪያ
በክልላችን ውስጥ በፍጥነት የሚጨምሩ የ ኮቪድ ወረርሽኝን ስርጭት ለመቀነስ እና የሆስፒታል እና የህክምና ሥርዓቶች
ከመጠን በላይ እንዳይሆኑ ለማድረግ ፣ የህዝቡን ጤና ለመጠበቅ በጣም ከባድ ግን አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን እየወሰድን
ነው፡፡
ይህ ለብዙ የንግድ ተቋማት የገንዘብ ችግር እንደሚፈጥር እናውቃለን እናም መንግስት እና ሰራተኞቹ ተጽዕኖዎቹን ለማቃለል
መንገዶችን እየፈለጉ ነው ፡፡
•

ከሰኞ ህዳር 16 እኩለ ሌሊት ጀምሮ እስከ ሰኞ ታህሳስ 14 ድረስ በዋሽንግተን የሚገኙ ሁሉም አውራጃዎች ከዚህ
በታች ወደ ተገለጹት ገደቦች ይመለሳሉ ፡፡

የሁሉም ወረዳዎች የገደብ ማሻሻያዎች በሌላ ሁኔታ ካልተጠቀሱ በስተቀር ሰኞ ህዳር 16 እኩለ ሌሊት ላይ ተግባራዊ ይሆናሉ ፡፡
እንቅስቃሴው ካልተዘረዘረ የአሁኑን መመሪያ መከተል አለበት። ሁሉም የ K-12 / ከፍተኛ ትምህርት ፣ የጤና አጠባበቅ እና
የህጻናት እንክብካቤ ከአዲሶቹ ገደቦች ነፃ ናቸው እናም ወቅታዊ መመሪያዎችን ይከተላሉ። እነዚህ ገደቦች በፍርድ ቤቶች እና
በፍርድ ቤት ቅርንጫፍ ጋር በተያያዙ ሂደቶች ላይ አይተገበሩም ፡፡
1. ከቤትዎ ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር በቤት ውስጥ ማህበራዊ ስብሰባዎችን ለማድረግ (ሀ) ከማኅበራዊ ስብሰባው በፊት
ለአሥራ አራት ቀናት (14) ወይም (ለ) ከማኅበራዊ ስብሰባው በፊት ለሰባት (7) ቀናት ለብቻ እንዲገለሉ ካልተደረጉ
እና ከመሰብሰብዎ በፊት ከ 48 ሰዓቶች ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነጻ መሆኖን የሚያሳይ የ ኮቪድ-19 የምርመራ
ውጤትን ከተቀበሉ በስተቀር ማህበራዊ ስብሰባዎችን ማድረግ የተከለከሉ ናቸው ። አንድ ቤተሰብ በአንድ መኖሪያ
ቤት ውስጥ በሚኖሩ ግለሰቦች ይገለጻል።
2. ከቤት ውጭ የሚደረጉ የማህበራዊ ስብሰባዎች ከቤተሰብዎ ውጭ ላሉ አምስት (5) ሰዎች ብቻ የተገደቡ ይሆናሉ ፡፡
3. የምግብ እና የመጠጥ ቤቶች ለቤት ውስጥ አገልግሎት ዝግ ናቸው ፡፡ ከቤት ውጭ መመገብ እና ገዝቶ መጠቀም
ከቤት ውጭ ተፈቅደዋል ይሁን አንጂ ከቤት ውጭ መመገቢያ መመሪያዎችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። ከቤት ውጭ
ለመመገቢያ የሚሆን የጠረጴዛ መጠን ቢበዛ ለአምስት (5) ሰዎች ብቻ የተወሰነ ነው ፡፡ እነዚህ የተሻሻሉ ምግብ ቤት
እና የመጠጥ ቤት ገደቦች ረቡዕ, ህዳር 18 ቀን 2020 ከ 12:01 a.m ጀምሮ ይተገበራሉ ፡፡
4. የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተቋማት እና ጂሞች ለቤት ውስጥ ሥራዎች ዝግ ናቸው ፡፡ ከቤት ውጭ የአካል ብቃት
ትምህርቶች ይፈቀዳሉ ነገር ግን ከላይ በተዘረዘረው የውጭ ማህበራዊ ስብሰባ ገደብ ተገዢ እና የተወሰኑ ነቸው ፡፡
5. የቦውሊንግ ማዕከሎች ለቤት ውስጥ አገልግሎት ዝግ ናቸው ፡፡
6. ልዩ ልዩ ቦታዎች: ሁሉም የችርቻሮ እንቅስቃሴዎች እና የንግድ ስብሰባዎች የተከለከሉ ናቸው። በርቀት ሊከናወኑ
የማይችሉ የሙያ ስልጠና እና ሙከራ እንዲሁም ሁሉም ከፍርድ ቤት እና ከፍትህ ቅርንጫፍ ጋር የተያያዙ ሂደቶች
ብቻ ይፈቀዳሉ። በእያንዳንዱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ያለው ተሰብሳቢ ገደብ አዳራሹ ከሚይዝው 25 በመቶ
ወይም 100 ሰዎች ፤ ከሁለቱ ዝቅተኛው የሆነው ተግባራዊ ይሆናል ፡፡
▪

ልዩ የሆኑ ሥፍራዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፤ የአውራጃ ስብሰባ / የስብሰባ ማዕከላት ፣ በሆቴል ውስጥ
የተሰየሙ የመሰብሰቢያ ሥፍራዎች ፣ የዝግጅት ማዕከላት ፣ አውደ-ሜዳዎች ፣ የስፖርት ሜዳዎች ፣ ለትርፍ
ያልተቋቋሙ ተቋማት ወይም ተመሳሳይ ቦታዎች፡፡

7. ፊልምና ቲያትሮች ለቤት ውስጥ አገልግሎት ዝግ ናቸው ፡፡ የመኪና ውስጥ የፊልም ቲያትሮች የተፈቀዱ ሲሆን
የአሁኑን የመኪና-በፊልም ቲያትር መመሪያን መከተላቸዉን መቀጠል አለባቸው።
8. ሙዝየሞች / የእንስሳት ፓርኮች / የኣሳ ማርቢያዎች ለቤት ውስጥ አገልግሎት ዝግ ናቸው።
9. የቤት ግንባታ ሪል እስቴት: ክፍት ቤቶች የተከለከሉ ናቸው።
10. ሠርግ እና የቀብር ሥነ ሥርዓቶች በድምሩ ከ 30 በማይበልጡ ሰዎች ብቻ የተገደቡ ናቸው ፡፡ ከእንደነዚህ ዓይነት
ሥነ ሥርዓቶች ጋር ተያይዞ የውስጥ እንግዳ መቀበያ ወይም መሰል ስብሰባዎች የተከለከሉ ናቸው ፡፡
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11. በመደብር ውስጥ የችርቻሮ ንግድ በ 25 ከመቶው የቤት ውስጥ ውስንነት የተገደበ መሆን አለበት ፣ እንዲሁም የጋራ
/ ሰብሳቢ መቀመጫዎች እና እንደ ምግብ መመገቢያ ያሉ የቤት ውስጥ ስፍራዎች ተዘግተዋል ፡፡
12. የሃይማኖት አገልግሎቶች ከመያዝ አቅሙ 25 በመቶ ወይም 200 ሰዎች ፤ ከሁለቱ ዝቅተኛ በሆነው የተገደበ ይሆናል ፡፡
የጉባኤው አባላት / ተሰብሳቢዎች በማንኛውም ጊዜ የፊት መሸፈኛ መልበስ አለባቸው እንዲሁም የጉባኤ ውስጥ
መዝፈን የተከለከለ ነው ፡፡ በአገልግሎቱ ወቅት የትኛውም የቡድን መዝሙር ፣ ባንዶች ወይም ተሰብስቦ መዘመር
አይቻልም ፡፡ የድምፅ ወይም የመሣሪያ ብቸኛ የሙዚቃ ሥራ ባለሙያዎችን እንዲያከናውን የተፈቀደ ሲሆን ድምፃዊ
ነጠላ ዜማዎች አንድ ነጠላ አጃቢ ሊኖራቸው ይችላል ፡፡ ከቤት ውጭ ያሉ አገልግሎቶች የውጭ ምግብ መመገቢያ
መመሪያን መከተል አለባቸው፤ ለመዋቅሩ ወይም ለተቋሙ ተፈጻሚነት ያለው እዚህይገኛል፡፡
13. ሙያዊ አገልግሎቶች በሚቻልበት ጊዜ ሠራተኞቹ ከቤት እንዲሠሩና ቢቻል ቢሮዎችን ለሕዝብ እንዲዘጉ ማዘዝ
ይጠበቅባቸዋል ፡፡ ክፍት ሆኖ መቆየት ያለበት ማንኛውም ጽ / ቤት ቢሮው መያዝ ከሚችለው ከ25 በመቶ የቤት
ውስጥ ገደቦችን ተግባራዊ ማድረግ አለበት ፡፡
14. የግል አገልግሎቶች በ 25 ከመቶ የቤት ውስጥ ገደቦች የተወሰኑ ናቸው ፡፡
▪

የግል አገልግሎት ሰጭዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ- የኮስሞቲክስ በለሞያዎች ፣ የኮስሞቶሎጂ ሙከራ ፣
የፀጉር ሥራ ባለሙያ ፣ ፀጉር አስተካካዮች ፣ ሥነ ውበት ባለሙያዎች ፣ ዋና ሥነ-ውበት ባለሙያ ፣ የእጅ
ባለሙያ ፣ የጥፍር ሳሎን ሠራተኞች ፣ የኤሌክትሮሎጂ ባለሙያዎች ፣ የቋሚ ሜካፕ አርቲስቶች ፣ የቆዳ
ሳሎኖች እና ንቅሳት አርቲስቶች ፡፡

15. የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማት ከቤት ውጭ ጉብኝቶች ይፈቀዳሉ ፡፡ የቤት ውስጥ ጉብኝቶች የተከለከሉ ናቸው ፣
ነገር ግን ለአንድ አስፈላጊ ድጋፍ ሰጭ ግለሰብ ወይም ለህይወት መጨረሻ እንክብካቤ ሰጪ ግለሰቦች በልዩነት
ይፈቀዳሉ። እነዚህ ገደቦችም Proclamation 20-74 ፣ et seq ውስጥ ለተቋማቱ ተላልፈዋል ፡፡ ሁሉም ሌሎች
ድንጋጌዎች Proclamations 20-66 ፣et seq እና ፣ እና 20-74 ፣et seq ለማንኛውም ጎብኝዎች ለመፍቀድ
ሁሉንም ቅድመ-መመዘኛዎች ጨምሮ በስራ ላይ ይውላል ፡፡
16. የወጣት እና የጎልማሳ ስፖርት እንቅስቃሴዎች: የቤት ውስጥ እንቅስቃሴዎች እና ሁሉም ውድድሮች እና ጨዋታዎች
የተከለከሉ ናቸው። ከቤት ውጭ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለሁሉም አሰልጣኞች ፣ ፈቃደኛ ሠራተኞችና አትሌቶች
በማንኛውም ጊዜ ከሚያስፈልጉ የፊት መሸፈኛዎች ጋር የተገደቡ መሆን አለባቸው ፡፡
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