ኢንንዱስትሪ ዘቤታዊ ኣገልግሎታት ሰራሕተኛታት ክንክን
ኣባይቲጠለባት ኮቪድ-19
እዚ ሰነድ እዢ ንኢንንዱስትሪ ዘቤታዊ ኣገልግሎታት ብፍላይ ድማ ን ሰራሕተኛታት ክንክን ኣባይቲ ዝምልከት እዩ። ንዕላማ
እዚ ሰነድ እዚ ሰራሕተኛ ዘቤታዊ ኣገልግሎታት ማለት፡ ዝኾነ ሰራሕተኛ ኮይኑ ብሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣስራሒ
ዝኽፈል ኮይኑ፡ ከም ሰራሕተኛ ክንክን ኣባይቲ፡ ኣብ ገዛ ወይ ዳርጋ ገዛ ዓይነት ን ሓደ ሰብ ወይ ስድራቤት ዘቤታዊ
ኣገልግሎት ዝህብ እዩ። ሰራሕተኛ ክንክን ኣባይቲ፡ ብሰዓት ወይ ናይ ወርሒ ዝኽፈሉ ሰራሕተኛታት፡ ብውልቂ ዝዓዩ ናይ
ግሊ ኮንትራክተራት፡ ናይ ሙሉእ ግዜ ወይ ግዝያዊ ሰራሕተኛታት ዘጠቓልል እዩ። ኣስራሒ ማለት፥ ቆጺሩ ዘስርሕ ትካል፥
ውልቀሰብ፥ ስድራቤትን ኣስራሕትን ኮይኑ፡ (ንኣብነት ከም፡ ዋኒነ ትካላት ኮይነን ቀጥታዊ ኣገልግሎት ከም ናይ ዕዮ
ወኪላትን ናይ ኦንላይን መኣድታትን) ብ ቀጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ንናይ ዘቤት ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ክንክን ንከካይድ ይኸፍል።
ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣስራሒ እንተልዩ፡ እቲ ግዴታታት ን ነፍሲ ወከፍ ዝምድና ኣስራሕን/ሰራሕተኛን ይምልከት።
ካልኦት ዘቤታዊ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ በይኑ መምርሒታት ዕዮኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ናይ’ቲ ኣማሓዳሪ ኣዋጅ 20-05 ከም
ኣገዳሲ ኣይተገልጸን። ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ዝብሃሉ ኣብ ኣብ ገዛ ወይ ዳርጋ ገዛ ዓይነት ናይ ምዕያይ ስንክልና
ዘለዎም ወይ ንዝሓመሙ፡ ኣረጋውያን ወይ ንካልኦት ተነቀፍቲ ሰባት ውልቃዊ ናይ ክንክን ኣገልግሎት ብምሃብ “መዓልታዊ
ናይ ህይወት ንጥፈታት” ከም ምብላዕ፡ ምሕጻብ ነብሲን ምክድዳንን ከካይዱ ይሕግዝዎም። ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛ
ብዘይካ ኣብ መዓልታዊ ናይ ህይወት ንጥፈታት ምሕጋዝ፡ ውልቀሰባት ኣብ ሕብረተሰብ ነብሶም ኪኢሎም ንኽነብሩ ኣብ’’
መዓልታዊ ሙዚቃዊ ንጥፈታት ህይወት’’ ውን ይሕግዝዎም። ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ኣብ’ዝ ዝስዕብ ከይተደረተ ኣብ
ትሕቲ RCW 18.88BብDepartment of Health ክፍለሃገር ጥራይ ዝተፈቕደሎም ውን የጠቓልል።
ብናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ዝፍጸም ዕዮ፡ ኣብ’ቲ ናይ ኣመሓዳሪ ኣዋጅ 20-05 ከም ኣገዳሲ እዩ ተቖጺሩ፡ ስለ’ዚ
ብዙሓት ኣገልግሎታት ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቦቶኦም እዮም ጸኒሖም። ኣብ ታሕ’ቲ ተሰኒዶም ዘለው ናይ ጥዕናን
ድሕነትን ግዴታታት ብ ኣስራሕትን ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ክማላኡ ኣሎዎም።
ዝኾነ ሕጊ ብሙሉኡ ክሳብ ንኣስራሒ ናይ ሓደ ሰራሕተኛ ዘይምልከት ዝኾነ፡ እዚ ኣስራሒ ከማልኦ ኣየድልዮን።
ከምዝፍለጥ ኣብ ኢንዳስትሪ ዘበታዊ ኣገልግሎት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዘይከም ካልኦት ኣብ ክእለት ናይ ምእባይ ስራሕ፡
ዝክፈሎ ናይ ሕማም ብኩራትን ረብሓታት ሽቕለት ኣልቦነት ዝምልከት ሕጽረታት ከጋጥሞም እዩ። ኣብ ኩሉ ናይ ስራሕ
ሃዋሁው፡ ኣስራሕቲ ፡ ሰራሕተኛታቶም ክህልዎም ዝኽእል ሕጽረት ቀረብ ናይ ሰራሕተኛ መከላኸሊታት ክፈልጥዎ ይግባእ።
ናይ ድሕነትን ጥዕናን ግዴታታት፡
ብመሰረት ናይ ስተይትን ፈደራልን ሕግን ሕጋጋትን ኩሎም ናይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ሰራሕተኛታት፡ ሓፈሻዊ ግዴታ ናይ
ውሑስን ጥዑይን ናይ ስራሕ ቦታ ክህልዎም ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ምስ’ዚ ዝስዕብ ኣብ ናይ ኣመሓዳሪ ናይ “Safe Start”
ኣዋጅ 20-25.4 ከምኡ’ውን ብመሰረት L&I ሓፈሻዊ ግዴታታትን ናይ ምክልኻል ሓሳባት. ዝተዘርዘሩ ናይ ኮቪድ-19 ናይ
ስራሕ ቦታ ናይ ድሕነት ተግባራት ክምእዘዙ ግዴታ ኣለዎም። ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን Department of Health ናይ
ግዝኣት ዋሽንግተን Department of Social and Health Services ን ሰራሕተኛታት ዝምልከት ሰነድ ናይ ድሕነት
መምርሒታት ኣውጺኦም እዮም።
•
•

ለበዋታት ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን Department of Health ንናይ ውሽጢ ገዛ ክንክን ወሃብቲ
ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን Department of Social and Health Services፡ መምርሒ ን ቀረብ ውሑስ ክንክን ኣብ
ኣዋን ለብዒ ኮቪድ-19 ናይ ውልቀ ሰብ ቀረብቲ።
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ኣስራሕን ካልኣዩ ምምሕዳራዊ ስራሕ ዝፍጽም መሳርሕቱን፡ ከም ወኪል ክንክን ኣባይቲን ግዝኣት ዋሽንግቶንን፡ ናይ ኮቪድ19 ናይ ሰራሕተኛታት ምክልኻል ግዴታታትን መምርሒታትን ክኽተሉዎ ይግባእ።
•
•

•

ን ሰራሕተኛታት ብዝበለጸ ዝርደኦም ቋንቋ ጌርካ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስን ምክልካል ምትሕልላፍን ናይ ኣስራሒ
ናይ ናይ ኮቪድ-19 ፖሊስታትን ኣስተምህሮም።
ብዝተኻእለ መጠን፡ ኣብ ኩሉ ዝግበር ርክባት ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ናይ ሽዱሽተ ጫማ ርሕቀት
ሓሉ፡፡ ን ዝተወሰነ ዕማም ኣካላዊ ምፍንታት ዘይከኣል አንተ ደኣ ኮይኑ ፡ ካልእ ናይ ምክልካል ስጉምትታት ከም
ሓጹር ፡ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ወይ ዓማዊል ወይ ዕጹው ቦታታትን መዝሓል ስጉሚን ምጅማር ናይ ስራሕ
ምብርራይን ክትጥቀም ትኽእል።
ብዘይ ዝኾነ ወጻኢ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ነብሱ መከላኸሊ ዕጥቂ(PPE) ከም ጛንቲ፡ ናይ ዓይኒ መከላከሊ መነጸር፡
መከላኸሊ ገጽን ናይ ገጽ ማስክን ከከም ዝፍጸም ናይ ስራሕ ኣድላይነት ቀርብ። ትምልከቶ ናይ ኮሮና ቫይረስ
መሸፈኒ ገጽን ናይ ማስክ ግዴታታት ተወሳኺ ሓበረታታት። ናይ ገዛ ናይ ክንክን ሰራሕተኛታት ን ብኮቪድ ዝተለኽፉ
ወይ ምልክታት ዘለዎም ዓማዊል ክንክን ዝህቡ ኣብ “ኣዝዩ ዝልዓለ ናይ ሓደጋ” ሃዋሁው ከምዝርከቡ ዝፍለጥ
ኮይኑ፡ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ነብሱ መከላኸሊ ዕጥቂ(PPE) ክዳሎ ይግባእ። ንምልክት ሕማም ዘይብሎም ዓማዊል
ዝሰርሑ ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ኣብ ምድብ “ማእከላይ ሓደጋ” ዝምደቡ ኮይኖም፡ ከከም ኣድላይነቱን
ኩነታቱን ከም ናይ ወገሳ ማስክን ተወሳኺ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ነብሱ መከላኸሊ ዕጥቂ(PPE) ክቕረበሎም
ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ብመሰርት ድንጋገታትን መምርሕታትን ክፍሊ ዕዮን ኢንዳስትርን እዚ ምቅለዖም ዝለዓለ
ደረጃ ምክልኻል ዝእዝዝ እንተዘይኮይኑ ናይ ጨርቂ መሸፈኒ ገጽ ብ ኣስራሕቲ ክዳሎ ይግባእ፡ ምስ ሰባት ዝሰርሕ
ሰራሕተኛ ወይ ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ስራሕ ምስ ዝዓምም ድማ ክወድዮ ይግባእ፡፡ ናይ ጨርቂ መሸፈኒ ገጽ
ኣብ መምርሒ ናይ Department of Health ከም ዝተገልጸ ግዴታታት ናይ ጨርቂ መሸፈኒ ገጽ ዘይምልከቶም
ድማ፡ በይኖም ኣብ ኦፊስ ፡ መኪና ወይ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝዓዩ፡ እቲ ግለ ሰብ ጸማም ወይ ናይ ምስማዕ ጸገም
ዘለዎ ምስ ዝኸውን እሞ ምስ ሓደ ናይ ቋንቋ መሳርሕታት ከም ናይ ገጽ ማርከራትን ምልክታትን ናይ ኣፍ
ምንቅስቓሳትን ከም መረዳዲኢ ምስ ዝጥቀም ሰብ ምስ ዝዘራረብ፡ እቲ ውልቀ ሰብ ናይ ሕክምና ኩነታቱ ወይ
ስንክልኑኡ ናይ ገጽ መሸፈኒ ንክወዲ ዘጸግሞ ምስ ዝኸውን ወይ ድማ እቲ ስራሓ መ ሰብ ዘየራኽብ እንተድኣ
ኮይኑ።

ኣስራሒ ንሰራሕተኛታት ንምክልካል ዝምለከት ናይ ኮቪድ-19 ግዴታታትን መምርሒታትን እንኮላይ ኣብ ታሕቲ ዝተጠቕሱ
ነገራት ክኽተሎ ይግባእ። ብ ውልቀ ኣህለኽቲ ዝተቖጽሩን ብ DSHS ከም ናይ ውልቀ ሰባት ኣቕረብቲ ዝከፈሉን ናይ ገዛ
ክንክን ሰራሕተኛታት ብ ዓሚል- ኣስራሕን ይመረጹ፡ ይምደቡን ክትትል ይግበረሎምን። ኣብ’ዚ ኩነታት፡ DSHS ኣብ
ምክልኻል ረኽስን፡ ምልባዕ ኮቪድ መምርሕታት የውጽእ።
•
•
•

•

ደጋጊምካ ብጉቡእ ኣእዳውካ ምህጻብካ ኣረጋግጽ፡ ምስ ምስንዳእ ምሉእ ቀረብ ምትሕልላፍ ቫይረስ ኣብ
መሳርሕታትን ካልኦት ዝቀባበሉ ነገራትን ንምክልኻል ውሑስን ከገልግል ዝኽእልንዝድርበ ጓንትን ተጠቐም።
ኣዘውትርካ ትትንክፎም ባይታታት ደጋጊምካ ኣጽርዮምን ኣንጽሃዮምን።
ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ኣብ ምጅማር ሽፍቶም ኮቪድ19 ከይህልዎም መርምር። ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት
ከም ዝሓመሙ እንተድኣ ተሰሚዕዎም ወይ መሲሎም ኣብ ገዛ ክጸንሑ ወይ ቡኡንቡኡ ገዛ ክኸዱ ይግባእ።
ዝኾነ መንበሪ ዘይኮነ ናይ ሰራሕተኛ ኦፊስ፡ ዝኾነ ብ ኮቪድ-19 ዝጥርጠር ወይ ዝተለኽፈ ሰራሕተኛ ዝሰርሓሉ፡
ዝተንከፎ ባይታ ወዘተ ክሳብ እቲ ቦታ ወይ መሳርሒ ዝጸርን ዝነጽህን ክኽርደን ኣለዎ። ምክትታል መምርሒ ጽሬት
ኣጸቢቕካ ናይ ምጽራይን ምንጻህን ዝምልከት ብማእከላት ምቁጽጻር ሕማም ዝወጸ።
ብምኽንያት ስርሖም እንተድኣ ናብ ኮቪድ ፖስቲቭ ዝተለክፉ ውልቀ ሰባት ከምዝተቓልዑ ድሕሪ ምፍላጡ፡
ኣስራሒ ቡኡንቡኡ ን ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ይሓብር።

ሰራሕተኛ ዘይውሑስ ዕዮ እንኮላይ ብ ኮቪድ-19 ዝተፈጥሩ ሓደጋታት ክፍጽም ክኣቢ ይኽእል። ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛ
እንተድኣ እቲ ሃዋሁው ዘይውሑስ ምኻኑ ኣሚኑ ኮይኑ ነቲ ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ/ሶሻል ወርከር ወይ ናይ’ቲ ትካል
ሱፐር-ቫይዘር ይርከቦ። ብመሰረት RCW 49.17 ዝኾነ ኣስራሒ ብሕጊ ዝድገፍ ኣብ ናይ ድሕነቱ ዝተሓለወ ንጥፈታት
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ዝተጸምደ ሰራሕተኛ እሞ እዚ ኣብያ ናይ ዕዮ ገለ ጠለባት ዘማልእ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰራሕተኛ’ዚ ሕማቕ ስጉምቲ
ክወስድ ኣይፍቀድን። ሓበሬታ ኣብ’ዚ ሕታማት ይርከብ። ናይ ድሕነትን ጥዕናን ናይ ኣድልዎ ብሮሹር ኣብ ቦታ ስራሕ
ከማኡ’ውን ናይ ስፐይን ናይ ድሕነትን ጥዕናን ናይ ኣድልዎ ብሮሹር.
ሰራሕተኛታት ብምኽንያት ሓደጋ ምቅላዕ ን ኮቪድ -19 ክሰርሑ ዘይውሑስ ኮይኑ ምስ ዝስመዖም እሞ ካብ ናይ ስራሕ
ቦታ ክእለዩ ምስ ዝመርጹ ከዕርፉ ወይ ገለ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ረብሓታት ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣስራሕቲ ን ኣብ ዝለዓለ
ሓደጋ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ብ ኣዋጅ 20-46 ዝሽፈን ብፍቓዶም ካልእ ናይ ስራሕ ምስትኽኻል ኣማራጺታት እንተዘየሎ፡
ንሰራሕተኛታት ዝውሃብ ዕረፍቲ ወይ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ረብሓታት ክህቡ ይግባእ። ካልኦት ሰራሕተኛታት ኣብ ኣዋጅ
ናይ ስድራቤት ናይ መጀመርታ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግብረመልሲ( Families First Coronavirus Response Act ) ዝብል
ናይ ስድራን ሕክምናን ዕረፍቲ ወይ ከከም ኩነታቱ ካልእ ዝኽፈሎ ዕረፍቲ ፍቓድ ክወሃቦም ይኽእል። ን ተወሳኺ ሓበሬታ
ሓድሽ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) መወከሲታት ከምኡ’ውን ዝክፈሎ ምቡኳር ስራሕ ብመሰረት ኣዋጅ ክንክን
ስድራቤት ዋሽንግተንን ናይ ስድራቤት ናይ መጀመርታ ኣዋጅ ግብረ መልሲ ኮሮና ቫይረስን.
ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት፡
ብተወሳኪ ሰራሕተኛታት ግድን ፡
1. አንተደኣ ሓሚምካ ካብ ገዛ ኣይትውጻአ። ብ ኮቪድ ፖሰቲቭ አንተድኣ ተጠርጢርካ ወይ ተለኪፍካ ን ኣስራሒኻ
ሓብር።
2. ኣብ ገዛካ ሓደ ካብ ኣባል ስድራቤት አንተ ደኣ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ን ሓላፊኻ/ሱፐርቫይዘር ሓብር። ሓደ ሰራሕተኛ
ኮቪድ-19 ዝሓመመ ኣባል ስድራቤት ኣንተድኣ ሃልይዎ እዚ ሰራሕተኛ ብመሰረት ክፍሊ ጥዕና ስተይት ዝቐመጦ
ናይ ምፍላይ/ምውሻብ ግዴታ ክኽተል ይግባእ።
3. ቅድሚ ናብ ስራሕ ምሕባርካ ኣቐዲምካ ደውልካ እቲ ንስኻ ክንክን ትገብረሉ ዞሎኻ ሰብ ሓድሽ ረስኒ፡ ሰዓል፡
ወይ ሕጽረት ትንፍስ ይስመዖ እንተሎ ሕተት። ከምዚ እንተኾይኑ ኣገልግሎታት ዝደናጎየሉ ተኽእሎ ሕሰብ ወይ
ኣብ መምርሒ ሰነድ ናይ ክንክን ኣባይቲ ኮቪድ-19 ዘሎ መጠንቀቕታታት ተኸተል፡(COVID-19 Home Care
Guidance document.)
4. ብዝተኻእለ መጠን ናይ ሹድሽተ ጫማ ምፍንታት ኣብ ሞንጎኻን ካልኦት ኣብ ገዛኻ ዘለዉን ግበር። ንውሱን
ዕማም ኣካላዊ ምፍንታት ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ካልኦት ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ከም ናይ ጨርቂ ናይ ገጽ
መሸፈኒን ናይ ሰራሕተኛ ናይ ነብሱ መከላኸሊ ዕጥቂ(PPE) ተጠቐም።
5. ኣብ ምጅማርን ምዕጻውን ናይ ስራሕ ሽፍትኻን ቅድምን ድሕርን ምድላው መግብን ወይ ቅድሚ ምትንካፍ ናይ
ኣካላትካ ጸረርታን ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ። ብውሑዱ ን 20 ካሊኢት ኣእዳውካ ብማይን ሳሙናን ተሓጸብ
ወይ ብዉሑዱ 60 % ኣልኮል ዘለዎም ናይ ኢድ መንጽሂታት ተጠቐም።
6. ብዝተካአለ መጠን ምትንካፍ ባይታታት ወይ ነገራት ኣወግድ። እናሰራሕካ ደጋጊምካ ዝተንከፍካዮም ባይታታት
ሕጸቦም።
ኣብ ገዝኡ ኣገልግሎት ክረክብ ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛ ዝቖጽር ኣስራሒ ናይ ውልቀ ዓሚል፡
7. እቲ ዓሚል ኣብ ናይ ገዛ ውሸባ ምስዝህሉ ፡ ምስ ዝሓምም ወይ ምልክታት ኮቪድ-19 ምስ ዘማዕብል ንናይ ገዛ
ክንክን ሰራሕተኛ ሓብር።
8. ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛ ምስ ዝሓምም ወይ ዝሓመመ ምስ ዝመስል ክሳብ ዝሓውዩ ካብ ስራሕ ደው ኣብሎም።
9. ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛ እንተሎ፡ ደጋጊምካ ኣእዳውካ ብማይ ተሓጸብ።
10. ብዝተኻእለ መጠን ናይ ሹድሽተ ጫማ ርሕቀት ካብ ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛ ሓሉን ምስ ናይ ገዛ ክንክን
ሰራሕተኛ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ተሕልፎ ግዜ ኣጉድሎ።
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ናይ ስራሕ ቦታ መምርሒታት
11. ናይ ገዛ ክንክን ኣገልግሎት ኣብ ዝውሃበሉ ግዜ ዝህልው ዝኾነ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክወዲ ዝክእል ውልቀ ሰብ
ሓደጋ ምትሕልላፍ ኣብ ሕብረተሰብ ንምውጋድ ብውሕዱ ጨርቂ ናይ ገጽ መሸፈኒ ይውደ። እዞም ውልቀ ሰባት
ናይ ሰራሕተኛ ናይ ነብሱ መከላኸሊ ዕጥቂ(PPE) ግዴታታት ክኽተሉ ብጥብቂ ይድለ። ዘቤታዊ ሰራሕተኛ
እንዳሰረሐ ኣብ ገዛ ዝህልዉ ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ካብ’ቲ ዘበታዊ ሰራሕተኛ ዘለዎ ገዛ ክወጹን፡ ካብ ጸቢብ
ገዛ ንምፍንታት ዕድል ምእንቲ ክረኽቡ ናብ ገፊሕ ገዛ ክግዕዙ ይግባእ። ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝርከቡ ውልቀሰባት
ብምኽንያት ናይ ግንዛበ፡ ዕቤት ወይ ናይ ምዕያይ ስንክልና፡ ናይ ገጽ መሸፈኒ ጨርቂ ወይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ
ነብሱ መከላኸሊ ዕጥቂ(PPE) ክወድዩ ኣይክእሉን ከምኡ’ውን ክወድዩ ኣይግደዱን እዮም።
12. ርክባት ኣሕጺርካ ሓዝ። ኣገደስቲ ነገራት ብ ቪርትቹዋል መራከቢ ክትዘራረበሎም እንተዘይኪኢልካ፡ ብ ኣካል
ዝግበር ርክባት ሓጸርቲ ኮይኖም ክሳብ እቶም ዝርርባት ዝውዱኡ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ርሕቀት ሓሉ። ናይ ገዛ
ክንክን ዝረኽቡ ውልቀ ሰባት ብምኽንያት ናይ ግንዛበ፡ ዕቤት ወይ ናይ ምዕያይ ስንክልና፡ ናይ ርሕቀትን ግዜን
ግዴታታት ከማልኡ ኣይክእሉን ወይ’ውን ኣይግደዱን እዮም።
13. ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብ ገዛ ቲሹን ናይ ጎሓፍ ታኒካን ክህሉ ይግባእ።
14. ኣስራሕቲ፥ እንተድኣ ናይ ስራሕ ቦታ ውሑስ ከምዘይኮነ ኣሚኖም፡ ንሰራሕተኛታት ነብሶም ካብ’ኡ ናይ ምርሓቕ
መሰሎም ብተወሳኺ ዕረፍቲ ናይ ምውሳድን ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ረብሓታቶም ተኽእሎን ክሕብርዎም ይግባእ።
15. ዘበታዊ ሰራሕተኛ ተወሳኺ ዕማም ከም ደጋጊምካ ምጽራይን ምንጻህን ክሰርሕ እንተተደልዩ፡ እዚ ብጹሑፍ
ብስምምዕ ዝግበር ኮይኑ ሰራሕተኛታት ነቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ክክሓሱ ይግባእ።
16. ንናይ ሳይት ሰራሕተኛታት ዝወሃብ ስልጠና ኣብ እዋን ዝኽፈሎ ናይ ስራሕ ሰዓት ይኸውን።
17. ብዝተኻእለ መጠን ሰራሕተኛታት በበይኖም ናብ ናይ ስራሕ ቦታ ይኸዱ፡ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ መኪና።
18. ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ማእከላይ ቦታ ተራኺቦም ናብ ቦታ ስራሕ ብናይ ትካል መኪና እንተተጓዒዞም፡ ከይዞረ
ሓንቲ መኪና ንሓደ ክሩው ትምደብ። ብትካል ወይ ካልእ ናይ ብዙሓት ዋንነት ኣብ ዘልዎ መካይን ዝግበር ጉዕዞ፡
ናብ 50 % ናይ ዓቕሚ መኪና ይጎድልን፡ ማሕበራዊ ምፍንታትን ዝተጠቕሰ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ነብሱ መከላኸሊ
ዕጥቂ(PPE) ናይ ኮሮና ቫይረስ ገጽ መሸፈንን ናይ ማስክ ግዴታታትን የማልእ።
ዘድሊ እንተኾይኑ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ድሕነትን ጥዕናን ጉዳያት ብመሰረት ጨንፈር ናይ ዕዮ ድሕነትን ጥዕናን (L&I’s
Division of Occupational Safety and Health (DOSH)) ናይ ትግባረ ስጉምቲ ክውሰድ ይካኣል።
• ኣስራሕቲ ናይ ኮቪድ -19 ናይ ምክልኻል ምኽርን ሓገዝን ካብ ጨንፈር ናይ ዕዮ ድሕነትን ጥዕናን (L&I’s
Division of Occupational Safety and Health (DOSH)) ክጠልቡይኽእሉ።
• ናይ ሰራሕተኛ ናይ ስራሕ ቦታን ናይ ጥዕና መረረን ናብመደወሊ ማእከል ድሕነት ( L&I DOSH Safety Call
Center) ክውሃብ ይክኣል። (1-800-423-7233) or via e-mail to adag235@lni.wa.gov.
•

•

ሓፈሻዊ ሕቶ ብዛዕባ ከመይ ገርካ ምስ ናይ’ቲ ስምምዕ ተግባራት ትምእዘዝ ዝብል ናብ’ቲ ናይ ስተይት ናይ ዋኒን
መልሲ ማእከል ኣብ https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-business-and-workerinquiries ክግበር ይክኣል።
ካሎኦት ኩሎም ምስ ኣዋጅ 20-25 ዝዛመዱ ጥሕሰታት ኣብ https://bit.ly/covid-complianceካኣትዉ
ይኽእሉ።
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