ኣስራሕቲ ፥
ከመይ ጌርካ ዝሓሸ ካብ ኮቪድ ውሑስ ዝኾነ ናይ ስራሕ ሃዋህው ትፈጥር?

ኣስራሕቲ ኣብ ቦታ ስራሕ ከጋጥም ንዝኽእለ ሓደጋ ኮቪድ-19 ናይ ምንካይ ሓላፍነት ኣለዎም። ኣብያተ ንግዲ
ንሰራሕተኛታቶምን ዓማዊሎምን ካብ ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ወሳኒ ተራ ኣለዎም።

ሓደ ሰራሕተኛ ኮቪድ-19 ከም ዘለዎ እንተ ተረጋጊጹ ወይ ከአ እንተተጠርጢሩ
እንታይ ክገብር ከምዘሎዎ?

እቲ ሰራሕተኛ ናይ ኮቪድ-ዝመስል ምልክታት ምስዝህልዎ ክምርመርን ስራሕ ከይወፈረ ገዛ ክጸንሕ
ኣተባብዓዮ ።
ሕጊ ከምዝእዝዞ ኣስራሕቲ ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ውጽኢቶም ኣወንታዊ እንተ
ኰይኑ ወይከኣ ቫይረስ ንዘለዎ ሰብ እንተተቓሊዖም ዝተአከበ ናይ ሕማም ፍቓድ ወይከአ ናይ
ዓመታዊ ዕረፍቲ ክጥቀሙ ክፈቕዱሎም የገድዶም።

ዝኾነ ሰራሕተኛ ብዛዕባ ጥዕናን
ድሕንነት ብዝምልከት ስክፍትኡ
ስለዝሓበረ ካብ ስራሕ ምስጓግ
ወይ ከአ ሕነ ምፍዳይ ዘይሕጋዊ
እዩ።

ንሰራሕተኛታትካ ስዒቡ ኣብ ዝርከብ ምንጪ ሓበሬታ ንኽውከሱ ሓብር

www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/workers.aspx (ወብ ሳይት
ብእንግሊዝኛ)

ከመይ ጌርካ ውሑስ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ትፈጥር?
ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን ስራሕ ክዘናግዑሉ ዝኸዱ ቦታ ልዑል ኮቪድ-19 ናይ ምምሕልላፍ ተኽእሎ ዘለዎ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣስራሕቲ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ውሕስነት ሰራሕተኛታት ንምዕቃብ ኣገደስቲ ስጕምትታት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።

•ናይ ዕረፍቲ ቦታ: - ቦታ እንተተረኺቡ ሰራሕተኛታት ኣብ ግዳም ዕረፍቲ ክወስዱ ምትብባዕ፣ ወይከአ ሰራሕተኛታት እኹል ኣየር
ዝኣትዎ ተወኽቲ ክፍልታት ዕረፍቲ ንኽወስዱ ኣፍቅዱሎም ።

•ዓቕሚ: ክፍሊ ዕረፍቲ ካብ 50 ሚእታዊት ናይ ንቡር ዓቕሚ ንላዕሊ ከይከውን ደረት ግበረሎም።
•ናይ ዕረፍቲ ግዜ: ናይ ሰራሕተኛታት ምትእኽኻብ ንምቕናስ ኣብ ዝተፋላለየ ግዜ ዕረፍቲ ምሃብ።
• ማሕበራዊ ምርሕሓቕ: - ሰራሕተኛታት ካብ ካልኦት ሰባት እንተ ወሓደ ናይ 6 ጫማ ርሕቀት ኽሕልዉ ኣለዎም ዋላ’ውን ኣብ እዋን
ዕረፍቲ። ሰራሕተኛታት ኣብ ኮፍ መበሊ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ እዋን እንተ ወሓደ 6 ጫማ ርሕቀት መታን ክህልዎም ጣውላታትን ሴድያታትን
ምርሕሐቕ። (ዝያዳ ምርሕሓቕ ዝበለጸ)
• ስርዓት ዑደት ኣየር: ብኣየር ዝመሓላለፍ ቫይረስ ንምንካይ: ምስ በዓል ሞያ HVAC ብምምኻር ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝርከብ ስርዓት
ዑደት ኣየር ንምምሕያሽ ስጉምትታት ምውሳድ። (ወብ ሳይት ብእንግሊዝኛ)
• ማስክ ምጥቃም: - ሰራሕተኛታት ኣብ ዘይበልዑሉን ዘይሰትዩሉን እዋን ማስክ ክለብሱ አዘኻኽር።
• ምልክታት: ንሰራሕተኛታት ናይ ገጽ መሸፈኒ ንክገብሩ: ኣካላዊ ምርሕሓቕ ከዘውትሩ: ብተደጋጋሚ ኣእዳዎም ንክሕጸቡ: ከምኡውን
ውልቃዊ ጥዕንኦም ክከታተሉ ዘዘኻኽሩ ምልክታት ምቕማጥ/ምዝርጋሕ/ምጥቃዕ።

ተወሳኺ ምንጪ ብዛዕባ ብኸመይ ውሑስ ናይ ስራሕ ሃዋህው ምፍጣር:
KINGCOUNTY.GOV/COVID/BUSINESS-TOOLKITተወከሱ (እንግሊዝኛ ጥራይ)
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