ዋሽንግተንሙሉ በሙሉ እንደገና ሲከፈት በኪንግ
ካውንቲ ምን ልንጠብቅ እንችላለን
ለእርስዎ
ዋሽንግተን በድጋሚ ክፍት ስትሆን አብዛኞቹ የኮቪድ እገዳዎች ይነሳሉ። አብዛኛው የቢዝነስ እንዲሁም ለህዝብ
አገልግሎት የሚሰጡ ምግብ ቤቶች፣ሱቆች፣ቢሮዎች ቲያትር ቤቶች እንዲሁም ሙዚየሞችም ያለምንም አስገዳጅ
አካላዊ ርቀት አስፈላጊነት ወደ ሙሉ አቅማቸው ሊመለሱ ይችላሉ ፡፡
ጭምብል ማድረግና አካላዊ ርቀት መጠበቅ የሚኖርብን ቦታዎች:

ቦታ
በሰው የተጨናነቁ ህዝባዊ
ቦታዎች (ከቤት ውጭ ዝግጅቶች፣

ሙሉ በሙሉ የተከተበ (የክትባት
ተከታታይን ካጠናቀቁ ከሁለት ሳምንት
በኋላ)

የተጨናነቁ ጎዳናዎች ወይም
ዱካዎች)

በከፊል የተከተበ ወይም
ምንም ያልተከተበ

(ስድስት ጫማ ርቀት መቆየት
ባልተቻለበት ጊዜ)

የቤት ውስጥ ህዝባዊ ቦታዎች
የቤት ውስጥ ህዝባዊ ቦታዎች
የንግድ ባለቤቶች ለሁሉም ሰው
ጭምብል እንዲደረግ
የሚያዙበት
ሆስፒታሎች፣ የእንክብካቤ
ማዕከሎች፣ የዶክተሮች ቢሮ፣
ማረሚያ ቤቶች፣ ትምህርት
ቤቶች፣ የህዝብ ትራንስፖርቶች
ላይ
ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰዎች እንደፍላጎታቸው ጭምብል ማድረጉን ሊቀጥሉ ይችላሉ፣ በተለይም
ያልተከተቡ ሰዎች፣ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው፣ ህፃናት እና እድሜያቸው ለክትባት ያልደረሰ አከባቢ ማስክ
ሊያረጉ ይችላሉ። 300,000 የሚጠጉ ልጆች ጨምሮ ሁሉም ሰው አይደለም የተከተበው ስለዚህም
ማንኛውም ሰው የማስክ መመሪያ እንዲሁም የሲዲሲ የጉዞ መመሪያንም መከተል ይኖርበታል።
ኮቪድ-19 አሁንም ማህበረሰባችን ውስጥ አለ። የተሻለ አማራጭ የሚሆነው ክትባቱን ማግኘት ነው።
ነፃ፣ ቀላል እና ስኬታማ ነው። ለበለጠ መረጃ ይህን ድህረገፅ ይጎብኙ (በየግዜው አዳዲስ መረጃዎችን የያዘ):
www.kingcounty.gov/covid/vaccine/amharic

ለድርጅቶችና ተቋማት
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ማንኛውም ቢዝነሶች ድጋሚ ስራ መጀመር ይችላሉ። የዋሺንግተን መመሪያ በመከተል የደንበኞቻቹና የስረተኞቻቹን
ደህንነት መጠበቅ ይቻላል፤ ይህም ተገቢውን የቤት ውስጥ አየር ማናፈሻ ፣ የክትባት ድጋፍ, እንዲሁም የማስክ
አደራረግ መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ ነው። ቢዝነሶችና ሌሎች ተቋማት ደንበኞቻቸውን እና ሰራተኞቻቸውን
ጭምብል እንዲያደርጉ ማስገደድ ይችላሉ።
ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰራተኞች ቀጣሪያቸው ካላስገደዳቸው በስተቀር ጭምብል የማድረግ ግዴታ
አይኖርባቸውም። ነገር ግን ዋሽንግተን ሌበር ኤንድ ኢንደስትሪስ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ መከተባቸውን የሚያሳይ
ማስረጃ ኢንዲያቀርቡ ያስገድዳል።
ሁሉም የንግድ ድርጅቶች እና ድርጅቶች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንደገና እንዲከፈት መደገፍ ይችላሉ።
በትክክለኛው የቤት ውስጥ አየር ማናፈሻ ፣ በክትባት ጥረቶች እና በጭምብል መመሪያዎች ሰራተኞችዎን እና
ደንበኞችዎን ለመጠበቅ የዋሽንግተን ግዛት መመሪያን ይከተሉ።

ለትልቅ ዝግጅቶች (10,000+ ተሳታፊዎች)
የክትባት ማረጋገጫ እና ነፃ መሆን የሚያሳይ ማስረጃ ይመከራል ፣ ግን እንደ ኮንሰርቶች ፣ ስብሰባዎች እና
የስፖርት ዝግጅቶች ላሉት ትልልቅ የቤት ውስጥ እና የውጪ ዝግጅቶች አስፈላጊ አይደለም ፡፡ ከቤት ውጭ
ለሚደረጉ ዝግጅቶች የሰው አቅም ውስንነት ወይም የአካል ማራቅ መስፈርቶች የሉም ፡፡
ትልልቅ የቤት ውስጥ ዝግጅቶች እስከ 75% አቅማቸው ድረስ ማስተናገድ ይችላሉ። ፕሮግራሙ
በአስገዳጅነት ማስክ የሚጠይቅ ከሆን ያለ አካላዊ ርቀት በሙሉ አቅም ማስተናገድ ይችላሉ። ተሳታፊዎችም
ሁሉንም የማስክ አደራረግ መመሪያ ሊከተሉ ይገባል።
የክትባት ማረጋገጫ እና ነፃ መሆን የሚያሳይ ማስረጃ ይመከራል ፣ ግን እንደ ኮንሰርቶች ፣ ስብሰባዎች እና
የስፖርት ዝግጅቶች ላሉት ትልልቅ የቤት ውስጥ እና የውጪ ዝግጅቶች አስፈላጊ አይደለም ፡፡ ከቤት ውጭ
ለሚደረጉ ዝግጅቶች የሰው አቅም ወይም የአካል ማራቅ መስፈርቶች የሉም ፡፡

በቀጣይ
ኪንግ ካውንቲ እና የዋሽንግተን አስተዳደር የኮቪድ ክትባት እና የበሽታውን ስርጭት የሚከታተል ሲሆን
በተጨማሪም መመሪያዎችን እንደ አስፈላጊነታቸው የሚገመግምና የሚያሻሻል ይሆናል። የተጠቂ ቁጥር
የሚጨምር ክሆነ እንዲሁም ለህዝብ ደህንነት አስጊ የሚሆን ከሆነ ደግሞ የመክፈት እቅዶችም የሚኖሩ
ይሆናል።
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