ዋሽንግተን ምሉእ ብምሉእ ዳግም ኣብ ዝኽፈተሉ፡
ኣብ ኪንግ ካውንቲ እንታይ ንጽበ።
ንዓኹም
ዋሽንግተን ዳግም ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን፡ መብዛሕትኡ ናይ COVID-19 ገደባት ክልዓሉ’ዮም። መብዛሕትኦም
ትካላትን ህዝባዊ ቦታታትን፡ ከም ኣብያተ መግቢ፡ ድኳናት፡ ኣብያተ ጽሕፈት፡ ኣብያተ ትያትርን ኣብያተ መዘክርን
ኣካላዊ ምርሕሓቕ ብዘይብሉ ብምሉእ ዓቕመን ዓምዊለን ከአንግዳ ክፍቀደለን እዩ።
መዓስን ኣበይን ማስክ ክትለብሱ ወይ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ክትገብሩ ከምዘለኩም:
ቦታ
ብብዝሒ ህዝቢ ዝርከብዎም ህዝባዊ

ቦታታት (ኣብ ደገ ዝግበሩ ጉዳያት፡ ጻዕቂ
ህዝቢ ዘለዎም ጎደናታንት
መንገድታትን)
ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት፡ ብሓፈሻ

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ (ክልተ ብኸፊል ዝተኸትቡ ወይ
ፈጺሞም ዘይተኸትቡ
ሰሙን ድሕሪ ፍጻመ ክታበት)
(ናይ ሽዱሽተ ጫማ ኣካላዊ ምርሕሓቕ
ኣብ ዘይክኣለሉ ግዜ)

ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት፡ ኩሉ

ማስክ ግድን ክግበር መምርሒ ኣብ
ዝኽተላ ትካላት
ሆስፒታላት፡ ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን
ኣብ ዝዋሃበሉ፡ ኣብያተ ጽሕፈት
ሓካይም (ዶክተራት)፡ ኣብያተ
ማእሰርቲ፡ መዕቆቢ መንበሪ ኣባይቲ
ኣልቦ ሰባት፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ወይ
ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ብፍቓዶም ማስክ ክለብሱ ይኽእሉ፡ ብፍላይ ኣብ ጥቓ ዘይተኸትቡ፡ ወይ
ፍሉይ ጥዕናዊ ጸገም ዘለዎም፡ ወይ ክታበት ክወስዱ ዛጊት ብቑዓት ዘይኮኑ ቆልዑ ኣብ ዝህልዉሉ እዋን። ዛጊት ነቶም
300,000 ቆልዑ ወሲኽካ ኩሉ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ኣይተኸትበን ዘሎ፡ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነቲ ናይ ስተይት ናይ ማስክ
መምርሕን ናይ ማእከል ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት (CDC) ናይ ጉዕዞ መምርሒታትን ክኽተል ኣለዎ።
COVID-19 ሕጂ’ውን ኣብ ሕብረተሰብና ኣሎ። እቲ ዝበለጸ መከላኸሊ ክታበት COVID-19 ምውሳድ እዩ።
ዘይክፈሎ፡ ውሑስን ውጽኢታዊን እዩ። ኣብ ኮምዩኒቲና ዘሎ ነቑጣታት ክታበት ንምርካብ ነዚ ወይብ-ሳይት ተወከሱ
(ብቐጻሊ ይመሓየሽ): www.kingcounty.gov/covid/vaccine/tigrinya።
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ንኣብያተ ንግድን ትካላትን
ኩለን ኣብያተ ንግድን ትካላትን ነዚ ውሑስ ዳግመ ምኽፋት ክሕግዛ ይኽእላ። ውሕስነት ሰራሕተኛታትኩምን
ዓማዊልኩምን ንምሕላው መምርሒታት እዚ ስተይት ተኸተሉ፡ ግቡእ ዑደት ናይ ኣየር፡ ጻዕሪ ክታበት፡ ከምኡ’ውን
መምርሒታት ማስክ ።
ኣብያተ ንግድን ካልኦት ትካላትን፡ ሰራሕተኛታተን ይኹኑ ዓማዊለን ማስክ ክለብሱ ከገድዳ መሰል ኣለወን።
ብኣስራሕቲ እንተዘይተገዲዶም፡ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ኣብ እዋን ስራሕ ማስክ ክለብሱ ኮነ ኣካላዊ
ምርሕሓቕ ክገብሩ ኣየድልን። ብመንጽሩ ግን፡ ኩሎም ኣስራሕቲ ሰራሕተኛታቶም ምሉእ ብምሉእ ከምዝተኸትቡ
ከረጋግጹ ብ Washington Labor & Industries ክሕተቱ እዮም።

ዓበይቲ ጉዳያት/ምትእኽኻባት (10,000+ ተሳተፍቲ)

ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዝግበሩ ዓበይቲ ምትእኽኻባት፡ ከም ኮንሰርት/ምርኢታት፡ ዋዕላታት ከምኡ’ውን
መደባት ስፖርት፡ ክታበት ከረጋግጹ ወይ ኣሉታ ውጽኢት ምርመራ ክጠልቡ ጽቡቕ እዩ፡ ግድን ግን ኣይኮነን።
ዓበይቲ ናይ ውሽጢ መደባት ክሳብ 75% ካብ ዓቕመን ከእንግዳ እየን። እቲ መደብ ኩሎም ተሳተፍቲ መረጋገጺ ናይ
ምሉእ ብምሉእ ክታበት ከቕርቡ ዝጠልብ እንተኾይኑ እቲ ጉዳይ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ከይጠለበ ብምሉእ ዓቕሚ (full
capacity) ክቕጽል ይኽእል። ተሳተፍቲ እዋናዊ መምርሒ ማስክ ክኽተሉ ኣለዎም።

ንመጻኢ
ኪንግ ካውንቲን ዋሽንግተን ስተይትን ንክታበት COVID-19 ከምኡ’ውን መጠን መልከፍቲ ብቐጻሊ ብምክትታል፡ ነቲ
መምርሒታትን ገደባትን ዳግም ክርእዩን ክግምግሙን እዮም። መጠን መልከፍቲ ክውስኽ እንተጀሚሩ እሞ ኣብ
ህዝባዊ ጥዕና ሻቕሎት እንተፈጢሩ፡ ከም ኣድላይነቱ መስርሕ ዳግመ ምኽፋት ምምሕያሽ ክግበረሉ እዩ።
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