��య �వల ప�్రశమ: గృహ సంర�ణ
ఉ�� �� COVID-19 అవస��
ఈ ప�తం ��య �వల ప��శమ� వ� ���ం� మ�� గృహ సంర�ణ ఉ�� �ల�
సంబం�ం�న�. ఈ ప�తం �క� ఉ�శ
� � �, ఒక ��య �� ఉ�� � అం� ఒక� ��
�
అంతకం� ఎ�� వ యజ��ల� � ం
� చబ� ఉ�� �� మ�� ఒక వ� ��� �� ఇం�� ఒక
���ట్ ఇం�� �� ఇం� సంర�ణ ఉ�� �� ��య �వల� అం����. ఒక ��య ��
�
ఉ�� �� గంట� మ�� �తం� �� ఉ�� ��, వ� �గత
ఉ�� �ల� అం�ం� స� తం�త
�ం��క�
� �, �� � సమయం మ�� �ర్�మ్
�
ఉ�� ��, మ�� ��� �క ఉ�� ��
ఉ�� �. ఒక యజ�� ��మక సంస,� వ� �� �, గృ�� మ�� యజ��� (ఉ�.,
ఉ�� ఏ��� � మ�� ఆన్�న్ ��ట్�రమ్ల� స� �పత� � �వల� అం�ం�
�� ���) గృహ సంర�ణ ఉ�� �� �వల� అం�ంచ��� గృహ ఉ�� �� �పత� �ం� ��
ప��ం� ���
� � �. ఒక� కం� ఎ�� వ యజ��� ఉన� �ట, �ప� యజ��/ఉ�� � ఉ��
సంబం��� అవసర�న ప���
� � వ� ����.
గవర� ర్ �పకటన 20-05 �ప�రం �� ప� తప� �స� అ� �ర� �ంచబడనం�న ఇతర గృహ
ఉ�� �� �ప�� క �ర �దర� �ల� కవర్ �యబ� ఉ�� �. గృహ సంర�ణ ఉ�� �� అం�,
ఒక ���ట్ ఇం�� �� ఇం�� �� ��ం�, ���త� క �క�� �న� వ� �� ల� ��
�
అ��గ� ం� ఉన� ���, వృ��ల� �� ఇతర�� �� క��ం���� వ� �గత
సంర�ణ
�వల� అం�ం���, �నడం, �� నం �యడం మ�� ���� ధ�ంచడం వం�
“���� �వన �ర� క��ల�” �యడం� ��� స�యపడ��. గృహ సంర�ణ ఉ�� ��
���� �వన �ర� క��ల� స�యం �యడం� ��, “���� �వన �ధన
�ర� క��ల�” స�యపడవ�� , ఇ� వ� �� � స�జం� స� తం�తం� ��ంచ��� ��
క�� ��ం�. RCW 18.88B �ంద Department of Health ధృ�క�ం�న ��� ��త� ప��తం
��ం�, గృహ సంర�ణ ఉ�� �� �ర� బ���.
గవర� ర్ �పకటన 20-05 �ప�రం గృహ సంర�ణ ఉ�� �� �� ప� �� అవసరమ�
��ం�� మ�� అం�వల � COVID-19 మహ�� � ఉన� ప� �� అ�క �వ� అమ��
�
ఉ�� �. యజ��� మ�� వ� �గత
గృహ సంర�ణ ఉ�� �� ��ంద న�� �యబ�న
�� �ప�రం ఆ�గ� ం మ�� భ�ద� పర�న ��� అ�స�ం��.

� వ�ంచక�వ��
�
, అ�వం�
ఏ ఒక� �బంధన అ�� ఒ� ఉ�� � ఉన� యజ��� ���
యజ�� ��� అ�స�ం��� న అవసరం ��.
��య �� ప��శమ�� ఉ�� �� ప� �య��� ��క�ం� �మర �� ం, ��ం
� �న అ��గ�
�ల�ల� ��� స్ �యడం మ�� ���� గ భృ�� �ందడం వం� �మ��� ల�
ప���ల� అస�నం� ఎ��� ం�ర� అం�క�ంచబ�ం�. అ�� ఉ�� ప���
� ల�,
యజ��� తమ ఉ�� �ల� ఉ�� � ర�ణల� �ందడం� ఉన� ప���ల ��ం�
������.

1 | ��
TELUGU (���) – TE

భ్రదత మ�� ఆ�గ� అవస��
అ�� ��య �� యజ��ల� ��ష � మ�� స�ఖ� చటం
� మ�� �య�ల�
అ��ణం� �ర�త�న మ�� ఆ�గ� కర�న ��� లయం� ఉం��� న ��రణ �ధ� త
ఉం�. అదనం�, �� గవర� ర్ �క� “Safe Start” �పకటన 20-25.4 � ��� న� �ధం� �ం�
COVID-19 ప� �� ��వ��� సంబం�ం�-��ష
� � భ�ద� పద�
� ల� �బ� ఉం�� మ��
��� ల�ల �సం L&I ��రణ అవస�� మ�� ��రణ ఆ�చనల� అ��ణం�
ఉం��. ��ంగ �న్ �ట్
� Department of Health మ�� ��ంగ �న్ �ట్
� Department of Social and
ర
ద
Health Services ఉ�� �ల �సం భ�ద� � �దర� క ప��ల� � ం
� ���:
•
•

ఇం�� సంర�ణ �ప�తల �సం ��ంగ �న్ �ట్
� Department of Health �కమం�షన్�
��
Covid-19 ��
సమయం� �ర�త�న సంర�ణ� అం�ంచడం �సం ��ంగ �న్ �ట్
�
�
Department of Social and Health Services వ� �గత
�ప�తల (IPs) �ర �దర� కత� ం

�
ఇం� సంర�ణ ఏ��� � మ�� ��ంగ �న్ �ట్
� వం� ప��ల� ��ల� �ర� �ం�
యజ�� �� సహ-యజ��, ఉ�� �ల� ర�ంచ��� COVID-19 అవస�� మ��
�ర �దర� �ల� ��ం��, ���:
•

•

•

క���రస్ ��ం� మ�� ఒక� �ం� ఒక�� �� � �పబలడం ఎ� ���ం��
మ�� యజ�� �క� COVID-19 ���ల ��ం� �� �� అర �ం ����
�ష� ఉ�� �ల� అవ�హన క�� ంచం�.
అ�� పరస� ర చర� ల� ఉ�� �� మ�� కసమ
� ర � మధ� ఆ� అ��ల �రం�
�ధ� �నంతవర� �ర� �ంచం�. ఒక ��ష
� � ప�� క�� త�న ��రక �రం �ధ� ం
డ
�న�� �, అ ం
� �ల� ఉప��ంచడం, ఇ��న �� ప���త
� ��ం�ల�
�బ� ం�� �� కసమ
� ర �� క��క
� �ంచడం మ�� అ�ర
� �న ���� మ�� ప�
�ఫ్ � �దలవ� టం వం� ఇతర ��రణ చర� � ఉప��ంచవ�� .
ఉ�� � �� �ర� క��ల� త�న��� �� ����, ��ల్� , �స్ �ల్� మ�� �స్
�
�స్� � వం� వ� �గత
ర�ణ ప�క�ల� (PPE) ధ�ంచడం అవసరం �బ�� ఎ�వం�
ఖ�� ��ం� అం�ంచం�. అదన� �వ�ల �సం క���రస్ �స్� మ��
��యల్ కవ�ంగ్ అవస�� �డం�. COVID ���వ్ �� �గల�ణ ����ల�
సంర�ణ� అం�ం� గృహ సంర�ణ ఉ�� �� “�� అ�క �ప�దం” ప���
� �
ఉన� �� ��ంచబ��ం� మ�� త�న PPE � అం�ం��. ల��� ��
����ల� ర�ణ క�� ��న� గృహ సంర�ణ ఉ�� �ల� “��యం �స్� ”
��గం� ఉన� �� ప�గ�ం�� మ�� ��� శ�స����� �స్� � అం�ం��,
అ�� ప���
� � బ�� త�న అదన� PPE అం�ం��. అదనం�, వ�స� �ఖ కవ�ంగ ��
యజ��� అం�ం�� మ�� �ప� ఉ�� � ఒంట�� ప����న� �� � ��
స�జం� ప�� ��ట�� � ధ�ం�� తప� �� ఎక్� �షర్ � Department of Labor
& Industries భ�దత మ�� ఆ�గ� �య�� మ�� �ర �దర� కత� ం �ంద ఉన� త
��� ర�ణ� �� ����ం�. Department of Health �ర �దర� కత� ం� వ�స� �ఖ కవ�ంగ్
�వ�ంచబ�ం�. వ�స�ం �ఖ కవ�ంగ్ �సం ఈ అవస��� �న��ం��
��� లయం�, �హనం� �� ఉ�� గ సల
� ం� ఒంట�� ప���ట�� �; ఒక�ళ వ� � �
����� �� �న���� ఐ�, మ�� క�� ��షన్� �గం� �ఖ ��� �
�
మ�� వ� �కరణ
మ�� �� కద�క� వం� �� �చనల� ఆ�రప� ���
క�� ��ట్ ���ం�; వ� ��� �ద� ప���
� �� �కల� ం ఉం�; �� ఉ�� ��� వ� �-�
పరస� ర చర� �న�� � అ�� � �ఖ కవ�ంగ్ � ధ�ంచడం స���.
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��వ ��� �యబ�న ఉ�� �ల� స� వ���ల� ర�ంచ��� యజ�� COVID-19
�
అవస�� మ�� �ర �దర� �ల� ��ం��. వ� �గత
���గ��ల� �య�ంచబ�న
�
గృహ సంర�ణ ఉ�� ��, DSHS �� � ��ం
� చబడ�� ఎం�కం� వ� �గత
���డ��
క ��ంట్-యజ��� ఎం�క �యబడ��, ��� ల్ �యబడ�� మ��
పర� ��ంచబడ��. ఈ సంద�� ల�, COVID సం�కమణ మ�� �� ��� ఎ� ���ం�ల�
��� DSHS �ర �దర� కత� ం ఇ��ం�:
•

•
•

•

త�నంత స��ల �ర� హణ� తర�� మ�� త�నంత ��� క��� �ల�
����ం��ం�. �ధ�� �� పం��బ�న ఇతర వ���ల� �రస్ ఒక� �ం�
�
ఒక�� �పబలడం ���ంచ��� �ర�త�న మ�� వ�ం�
�ట
�న�� ��గపరచ�� �� ���� ఉప��ంచం�.
��రణం� ��న ఉప�త�ల� తర�� ��భపరచ��� మ�� ���జ్
�య��� ����ం��ం�.
ఉ�� �� మ�� క ��ంట�
� �� �ఫ్ � ��రంభం� COVID-19 �క�
సం���/ల��ల �సం ప��ంచం�. గృహ సంర�ణ ఉ�� �� ఇం��� ఉం��
�� అ��గ� ం� అ��ం�� �� క��ం�� �ంట� ఇం�� ����. COVID-19
అ��గ� ం� �ధప��న� ఉ�� � ప���న, ఉప�తలం ��న�� �, ఆ ��ంతం
మ�� �మ��� ��భప�� వర� మ�� ���జ్ �� వర� ఏ�� ��సం ��
� ��భపరచ��� మ��
యజ�� ��� లయ ��ం�ల� ��యం�. ���
���జ్ �య��� �� � �యం�తణ �ం��ల �� ��ం�న ��భప�� �ర �దర� �ల�
అ�స�ంచం�.
ఇం� సంర�ణ ఉ�� �� �� ప� ఫ�తం� �� COVID ���వ్� ����ంచబ�న
�
వ� �� ల� �ర�� ర� యజ�� ��ం�న
�ంట� ��� ��య�యం�.

COVID-19 వల � సృ�ం
� చబ�న �ప��ల� స�, ఒక ఉ�� � అ�ర�త ప� �య���
��క�ంచవ�� . �� ప���
� �ర�తం �ద� న�� గృహ సంర�ణ ఉ�� � తప� �స��
���క �ర� కర � �� ఏ��� పర� ����� సం�ప�ం��. RCW 49.17 � �బ� ఉన� ప�
��కరణ ��� అవస�ల� అ��ణం� ఉం� చటం
� �ప�రం భ�ద�-ర�త �ర� క��ల�
�ల� �న ఉ�� �� ఏ యజ�� అ�� �ప��ల చర� � ���వడం చట�
� � దం
� .ఈ
�ప�రణల� స��రం అం���� ఉం�: ��� లయం� భ�దత మ�� ఆ�గ� �వ�
కరప�తం మ�� �� �ష్ భ�దత మ�� ఆ�గ� �వ� కరప�తం.
COVID-19 �ర�� �ప�దం �రణం� ప��యడం �ర�తం �ద� అ� ��
�శ� �ంచనం�న ప� �� �ప�శం �ం� తమ� �� �ల�ం���ల� ఎం���
ఉ�� �ల� ��� �ల�� �� ���� గ �ప�జ�ల� ��ప� త ఉండవ�� . �ప�� �� య
ప� �దం
� �యడం �ధ� ం �క��, యజ��� అ�క-�ప�దకర వ� �� ల� �� ��న
ఎం�క� అం���� ఉన� యజ��-మం�� ��న ��ం
� �న �ల� �� ���� గ
�ప�జ�ల� ��ప� త అం�ం��. ఇతర ఉ�� �ల� �స��ం�న ��ంబం మ�� �ద�
�ల�ల� �ర� బ�న ��ం�� �ద� క���రస్ �ప�స� ందన చటం
� , ���� గ
�
�
�
�ప�జ�� �� ప� �
� ల� బ � ఇతర � ం
� �న �ల�ల� ��ప� త ఉండవ�� .
� � �ల�
��ంగ �న్ Family Care Act మ�� Families First Coronavirus Response Act �ంద ��ం
మ�� �వల్ క���రస్ �� �� (COVID-19) వన���� � అదన� స��రం అం����
ఉం�.
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గృహ సంర�ణ ఉ�� ��:
అదనం�, ఉ�� �� తప� క ��ంచవల�న�:
1. అ��గ� ం� ఉన� �� � ఇం�� ఉండం�. COVID ���వ్� అ���ం�న�� � ��
ధృ�క�ంచబ�న�� � యజ��� ��య�యం�.
2. COVID-19 � ఇం�� అ��గ� ��ంబ స�� � ఉం� �పర్�జర్� ��య�యం�.
ఒక ఉ�� �� COVID-19 � అ��గ� ం� ఉన� ��ంబ స�� � ఉం�, ఆ ఉ�� �
తప� �స�� ��ష � ఆ�గ� �ఖ ఏ�� � ��న ఐ��షన్/�గ� ంధం పద�
� ల�
��ం��.
3. ప� �య��� �ళ� ��� �ం�, �� సంర�ణ ఇ�� �� న వ� ��� �ల్ �� జ� రం,
ద�� �� �� స కషం
� � ���వడం వం� ల��ల� ఎ��� ం��� � అ�
�ష��� అడగం�. అ� అ��, �వ� ఆలస� ం �యవ�� �� COVID-19 ఇం�
సంర�ణ �ర �దర� కత� ం ప�తం� ��� �యబ�న ��గత�ల� అ�స�ం�� అ�
ప���ంచం�.
4. ఇం�� �ధ� �న�� డ�� �� మ�� ఇత�ల మధ� క�సం ఆ� అ��ల �రం�
�ర� �ంచం�. ఒక ��ష
� � ప�� ��రక �రం �ధ� ం �న�� �, వ�స� �ఖ కవ�ంగ ��
మ�� PPE వం� ఇతర ��రణ చర� � ఉప��ం��.
5. � �ఫ్ � ��రంభం� మ�� �వ�� మ�� ఆ���� త���� �ం�
మ�� త��త �� శ�ర �ద�� అంట�ం� ఉండ��� తర�� ���
క��� ��. స�� మ�� ��� ��ల� క�సం 20 �కన � �� కడ�� �� క�సం
60% ఆల� �ల్ క�� ఉన� ఆల� �ల్ ఆ��త �� ండ్ ���జర్� �డం�.
6. ఇం��� ఉప�త�� �� వ���ల� ��నంత వర� �కడం ���ం�. ప�
��ట�� � తర�� ��న ఉప�త�ల� కడగం�.
�ంత ఇం�� �వల� అం�ంచ��� ఇం� సంర�ణ ఉ�� �� �య�ం� వ� � �గత
క ��ంట్ యజ��:
7. ఎ�� �� క ��ంట్ �ర� ంధం�, అ��గ� ం� �� COVID-19 సంబం�త ల���
����న� �� � గృహ సంర�ణ ఉ�� �� ��య�యం�.
8. గృహ సంర�ణ ఉ�� � అ��గ� ం� ఉన� �� � �� అ��గ� ం� క��ం�న�� �,
�� ఇక� ఆ�గ� ం ��గ�� వర� ప� �యవద�
� �రం�.
9. ఇం� సంర�ణ ఉ�� � ఉన� �� � తర�� ��� క��� ం�.
10. �ధ� �న�� � గృహ సంర�ణ ఉ�� � �ం� క�సం ఆ� అ��ల �రం ��ంచం�
మ�� గృహ సంర�ణ ఉ�� �� దగ �ర� ఉం� సమ��� త� �ం��ం�.
��� లయ �ర �దర� ��
11. గృహ సంర�ణ �వ� అం�ంచబ��న� సమయం� �స్� � ధ�ంచగల �మర �� ం
ఉన� ఏ వ� � �అ�� ఒక� �ం� ఒక�� �� � �పబ� క�� �� �ప����
���ంచ��� క�సం �డ� �ఖం కవ�ంగ్ � ధ�ం��. అ�వం� వ� �� ల� ��
అ�� PPE అవస�ల� అ�స�ంచమ� గ��
� ��త� �ంచబ��ం�.
�ధ� �న�� �, ఒక గృహ ఉ�� � ప����న� �� � ఇం�� ఉన� వ� �� � గృహ
ఉ�� �� �రం� ఉన� ��ం�ల� మ�� �న� గ�ల �ం� �ద� గ�ల� మ�ం
��� �, గృహ ఉ�� �� సంబం�ం� ఎ�� వ ���క ���� ��ంచ���
అ��ణం� ఉం��. ��� లయం�� వ� �� � �� స� సంబం�న ఇబ� ం��,
���దల �� ���త� క �క�� ల �రణం� వ�స� �ఖ కవ�ంగ్ � ధ�ం�, క��బ�
ఉండక�వ�� , కవ�ంగ్ �� PPE ధ�ం��� న అవసరం ��.
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12. పరస� ర చర� ల� త�� వ సమయం ఉంచం�. �ఖ� �న �వ�ల� వ�� వల్ �
చ�� ంచ�క��, � వ� � �పరస� ర చర� ల� త�� వ సమయం ఉంచం� మ�� ఏ��
సం�షణ� ఆ� అ��ల �రం ��ంచం�. గృహ సంర�ణ� �� క�ం� వ� �� �
�� స � సంబం�న ఇబ� ం��, ���దల �� ���త� క �క�� ల �రణం� �రం
మ�� సమయ అవస�ల� అ��ణం� ఉండక�వ�� మ�� ���
��ం��� న అవసరం ��.
13. ప��� ��ంతం� �� ఇం�� ��� � మ�� �త��ట�
�
తప� �స��
అం���� ఉం��.
14. ఉ�� �� ప��� ��ంతం �ర�తమ� నమ� క�� అక� � �ం� తమ� ��
�ల�ం� హ�� ��ం�, అ�� ఈ ప���
� ల� �ల� �� ���� గ �ప�జ�ల�
�ం� అవ�శం ఉంద� యజ��� ��� ��య����.
15. ఒక గృహ ఉ�� � తర� ��భపరచడం మ�� ���జ్ �యడం వం� అదన�
ప�ల� �� � ��ల� ����, ఇ� ��త�ర� క ఒప� ందం� �ప��ం�ం��
మ�� ప� ��న సమ��� ఉ�� �ల� ప��రం ��ం
� ��.
16. ఆన్-�ట్ ఉ�� �ల ��ణ అం� ��ం
� �న సమయం� జర��.
17. �ధ� �న�� డ�� ఉ�� �� ��� �� �బ్ �ట్ల� ��వ్ ����, �ప� �హ��� ఒక
వ� � ���త� ��� �.
18. ఉ�� �� �ం�ద �ప�శం� క����, కం�� �జ�న� ం�� �హ��� ఉ�� గ
స�
� �� ���, ఒక �హ��� ఒక �బ� ం�� ���ంచం� మ�� ��� �� ���
ఇవ� �డ�. కం�� �జ�న� ం�� �హ�� �� ఇతర మ�-� ఆ�� ���
�హ�ల� క���రస్ ��యల్ కవ�ంగ్ మ�� �స్� అవస�ల� �వ�ం�న��
�ప�ణం �హనం �క� �మర �� ం�� 50% �యబ��ం� మ�� ���క �రం
మ�� PPE అవస�ల� ప��తం �యబ��ం�.
�
వ�ం�
�ట, ఉ�� � భ�దత మ�� ఆ��� �� సంబం�ం�న సమస� � L&I �క� Division of
Occupational Safety and Health (DOSH) �ంద అమ� చర� ల� �బ� ఉం��.
• యజ��� COVID-19 ��రణ సల�ల� మ�� స�యం� L&I (Division of
Occupational Safety and Health DOSH) �క� వృ�� భ�దత మ�� ఆ�గ� ం �ం�
�రవ�� .
• ఉ�� �ల ��� లయ భ�దత మ�� ఆ�గ� ��� �ల� L&I DOSH �� � �ల్ �ంటర్�
సమ�� ంచవ�� : (1-800-423-7233) �� adag235@lni.wa.gov � ఇ-��ల్ �యవ�� .
• ఒప� ంద పద�
� ల� ఎ� ��ం�� ��రణ �పశ� ల�
https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-business-and-worker-inquiries �
��ష � �� �ర �ప�స� ందన �ం���� సమ�� ంచవ�� .
• �పకటన 20-25 � సంబం�ం�న అ�� ఇతర ఉలం
� ఘనల� https://bit.ly/covidcompliance � సమ�� ంచవ�� .
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