መምርሒ መሸፈኒ ገጽ ኣብ ውሽጢ ገዛ
መምርሒ ንቢዝነሳት
ወነንቲ ቢዝነስ ከመይ ጌሮም ናይ ውሽጢ ገዛ መሸፈኒ ገጽ መምርሒ ከምዝትግበሩ ኣማራጺታት ኣለዎም።
ናይ ኩሎም ናብ ሓደ ህንጻ ዝኣትዉ ሰባት ኩነታት ክታበት ክትፍትሽ ቀሊል መገዲ ስለዘየለ፡ ናይ King
County's Local Health Officer Directive (ከባብያዊ መምርሒ በዓል መዚ ጥዕና) ቢዝነሳት
ንኹሎም ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ኣብ ናይ ውሽጢ ገዛ ቦታታት ናይ መሸፈኒ ገጽ ግዴታታት ምትግባር ክቕጽላ
ኣትሪሩ ተማሕጺኑ ኣሎ።

ተግባር
ንዘይተኸተቡን ብኸፊል ንዝተኽተቡን ሰባት ኣብቲ
ናይ ቢዝነስ ቦታ መሸፈኒ ገጽ ከምዘድሊ፡ ብብዝሒ
ብትጥቀምሉ ቋንቋ ምልክታት ምልጣፍ የድሊ።

ዝተጠልበ
(ብ DOH ወይ L&I)

ኣዝዩ ዝተባባዕ (ብመምርሒ
King County)

X

ንኩሉ ሰብ መሸፈኒ ገጽ ክገብር
ዘተባብዑ ምልክታት ለጥፉ

ምርጫ ናይ
ቢዝነሳት

ንሰራሕተኛታት፡
ንዘይተኸትቡን ብከፊል ዝተኸትቡን ሰራሕተኛታት
መሸፍኒ ገጽ ክገብሩ ጥለቡ

X

ንምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰራሕተኛታት መሸፍኒ
ገጽ ክገብሩ ጥለቡ
ካብ ኩሉም ሰራሕተኛታት መረጋገጺ ክታበት ጥለቡ
መታን ብዘይ መሸፈኒ ገጽ ክሰርሑ

X
ዝጥለብ እንድሕር ቢዝነሳት
ዘፍቅዳ ኮይነን ምሉእ
ብምሉእ ዝተኸትቡ
ሰራሕተኛታት ክሰርሑ ብዘይ
መሸፈኒ ገጽ

X

X

ንዓማዊል፡
ንዘይተኸትቡን ብከፊል ዝተኸትቡን ዓማዊል
መሸፍኒ ገጽ ክገብሩ ጥለቡ
ንምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ዓማዊል መሸፍኒ ገጽ
ክገብሩ ጥለቡ
ንዓማዊል መረጋገጺ ክታበት ሕተቱዎም

X

X

X
X

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰሌዳ እቲ ዝድለን ዝምከርን ብክፍለ ሃገር ዋሽንግተን Department of Health (DOH, ክፍሊ ጥዕና)፡
ዋሽንግተን Department of Labor and Industries (L&I, ምምሕዳር ክፍሊ ዕዮን ኢንዳስትርን) ከምኡ’ውን
Public Health – Seattle & King County (ህዝባዊ ጥዕና - ስያትልን ኪንግ ካውንቲ) እዩ።
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ምጥላብ መሸፈኒ ገጽ እቲ ዝበለጸ ድሕነት ከምኡ’ውን ዝቐለለ መገዲ
ንሰራሕተኛታትን ንዓማዊልካን ንማሕበረሰብካን ንምሕላው እዩ።
ይኹን እምበር፡ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ብዘይ መሸፈኒ ገጽ ክኸዱ ከተፍቅዱ
እንተደሊኹም፡ ነቲ ናይ መሸፈኒ ገጽ መምርሒ ተኸቲልኩም ክትገብርዎ እትኽእሉ እንሆ፡

1.

ኣረጋግጹ እቲ ኩነታት ክታበት ናይ ኩሉ ሰብ ዝኣቱ ናብቲ ቦታ።
ቅቡላት ኣገባባት ምስናድ ክታበት የጠቓልሉ፡
• ካርድ ክታበት Centrers for Diseases Control and Prevention (CDC,
ማእከል ቁጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት)
• ስእሊ ናይታ ካርድ
• ሰነድ ካብ ወሃቢ ክንክን ጥዕና
• ሰነድ ካብቲ ስርዓት ሓበሬታ ክታበት ክፍለ ሃገር
መርትዖ ናይዚ መረጋገጺ ስርዓት ግድን ቅሩብ ክኾውን ኣለዎ L&I ኣብ ዝሓትሉ። ምርግጋጽ ኩነታት
ክታበት ሰራሕተኛ ክማላእ ዘለዎ ጠለብ ካብ L&I እዩ፡ እንተደኣ ቢዝነሳት ሰራሕተኛታት ብዘይ መሸፈኒ
ገጽ ክሰርሑ እንተፈቒዶም።

2.

ዘይተኸተቡ ሰባት መሸፈኒ ገጽ ምግባር ከም ዝቕጽሉ ንምክትታል ዘኽእል ኣገባብ ወይ መስርሕ ፍጠሩ።
እዚ ክመስል ይኸእል፡
• ኣብ ውሽጢ እቲ ህንጻ ንዝተኸትቡ ፍሉያት ክፋላት ምፍጣር፡ ብውሑድ 6 ጫማ ርሕቀት ዘለዎ
ካብቶም ዘይተኸተቡ ክፋላት
• ኩሎም ዓማዊል መሸፈኒ ገጽ ኣብ ዝድለየሉ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ መዓልቲ ንድፊ ምቅራብ፡
ከምኡ'ውን ካልእ ግዜ ብፍላይ ምሉእ ብምሉእ ክታበት ዝወሰዱ ዓማዊል መሸፈኒ ገጽ ክኽደኑ
ዘይግደዱሉ ግዜ ምውጣን።

3.

ክታበት ዘይተኸተቡ ወይ ብኸፊል ክታበት ዝተዋህቦም ሰባት መሸፈኒ ገጽ ክኽደኑን ኣካላዊ ርሕቀቶም
ክሕሉዉን ኣለዎም።

ንዝያዳ ሕቶታት፡ ተወከሱ ብ coronavirus@kingcounty.gov (መልስታት ይውሃቡ
ብቋንቋ ትግርኛ)።

እቲ Local Health Officer Directive (ግንቦት 20, 2021) ክጸንሕ ኢዩ ከምዘለዎ ክሳብ King
County 70% ሚእታዊት ናይ 16 ከምኡ`ውን ልዕሊኡ ዕድሜኦም ነበርቲ King County ምሉእ ብምሉእ
ከም ዝተኸትቡ ክሳብ ዘረጋግጽ። እዚ ምስኮነ፡ ቢዝነሳት ክኽተላ ክግደዳ ኢየን ናይ DOH ከምኡ`ውን L&I ነቶም
ኣብዚ ሰነድ ተዘርዚሮም ዝተጠልቡ መሸፈኒ ገጽ።
ዝያዳ ፍለጡ ብዛዕባ ናይ DOH መምርሒ መሸፈኒ ገጽ ንቢዝነሳት። (መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ ጥራይ)
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