
የቤት ውስጥ ጭንብል (ማስክ) መመሪያ 
ለንግድ ስራዎች መመሪያ

ከላይ ያለው ሰንጠረዥ በዋሽንግተን ስቴት የጤና መምሪያ (ዲኦኤች “DOH”)፣ በዋሽንግተን የሰራተኛ እና ኢንዱስትሪዎች መምሪያ
(ኤል እና አይ “L&I”) እና በሲያትል እና በኪንግ ካውንቲ የህዝብ ጤና ምን እንደሚፈለግ እና እንደሚመከር በዝርዝር ይገልጻል ፡፡

ገጽ 1 የ 2 - Amharic

ድርጊት 

የሜጠየቅ
(በ ዲኦኤች “DOH” 
ወይም ኤል እና አይ

“L&I”)
አበክሮ የሚበረታታ ነው

(በኪንግ ካውንቲ መመሪያ)
የድርጅት

ምርጫ ነው

ላልተከተቡ ወይም በከፊል ለተከተቡ ሰዎች የንግድ
ቦታው በጣም በሚጠቀምባቸው ቋንቋዎች ማስክ
መልበስ እንደሚያስፈልግ የሚያሳውቁ ምልክቶችን
መለጠፍ አለበት።

X
ሁሉም ሰው ማስክ እንዲጠቀም

የሚያበረታታ ምልክቶችን ይለጥፉ

ለሠራተኞች፥

ላልተከተቡ ወይም በከፊል ለተከተቡ ሠራተኞች
ማስክ እንድጠቀሙ ይጠይቁ X

ሙሉ ክትባት ለወሰዱ ሰራተኞች ማስክ
እንድጠቀሙ ይጠይቁ X X

ማስክ ሳይለብሱ መስራት ለፈለጉ ሰራተኞች
መከተባቸውን ማረጋገጫ ይጠይቁ ድርጅቱ ሙሉ በሙሉ

የተከተቡ ሠራተኞችን ያለ
ጭምብል እንዲሠሩ ከፈቀዱ

ያስፈልጋል

X

ለደንበኞች፥

ላልተከተቡ ወይም በከፊል ለተከተቡ ደንበኞች
ማስክ እንድጠቀሙ ይጠይቁ X

ሙሉ ክትባት ለወሰዱ ደንበኞች ማስክ እንድጠቀሙ
ይጠይቁ X X

ደንበኞችን ክትባት መከተባቸውን ማረጋገጫ
ይጠይቁ X

የንግድ ባለቤቶች በድርጅቶቻቸው ውስጥ የቤት ውስጥ ማስክን በማድረግ የተመለከተ መመሪያውን እንዴት ተግባሪዊ ለማድረግ ምርጫ
አላቸው።

ወደ ንግድ ህንፃ የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ የኮቪድ 19 ክትባት መከተብ አለመከተባቸውን ለማረጋገጥ ቀላል የሆነ መንገድ ስለሌለ፣ 
የኪንግ ካውንቲ የአከባቢው የጤና መኮንን መመሪያ የንግድ ባለቤቶችን ደንበኞቻቸውን እና ሰራተኞቻቸውን በቤት ውስጥ የአፍ 
መሸፈኛ ጭንብልን እንዲለብሱ ማስገደድ እንዲቀጥሉ አበክሮ ይመክራል።



ማስክ ማድረግ መጠየቅ የሰራተኞችን ፣ የደንበኞችን እና
የማህበረሰብን ደህንነት ለመጠበቅ አስተማማኙ እና ቀላሉ መንገድ
ነው።

ወደ ንግድ ቦታው የሚገቡትን ሰዎች ሁሉ ክትባት መከተባቸውን ያረጋግጡ።
ተቀባይነት ያላቸው የክትባት ማረጋገጫ ሰነዶች የሚያካትቱት፥

• የሲዲሲ ክትባት ካርድ
• የካርዱ ፎቶ
• ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ የሚሰጥ የክትባት ማረጋገጫ ሰነድ
• ከስቴቱ የክትባት መረጃ ሥርዓት ሰነድ

በተጠየቀ ጊዜ እነዚህ የሰነድ ማረጋገጫ ስርዓቶች ለኤል እና አይ “L&I” በቀላሉ የሚገኙ መሆን
አለባቸው። የንግድ ስራው ሰራተኞቹን ማስክ ሳይጠቀሙ እንዲሰሩ የሚፈቅድ ከሆነ የሰራተኛቹን
የክትባት ማረጋገጫ ማቅረብ አስፈላጊ እንደሆነ ኤል እና አይ “L&I” ያሳውቃል።

ያልተከተቡ ሰዎችን ማስክ እያደረጉ እንድቀጥሉ የሚቆቆጣጠሩበትን ስርዓት ወይም ሂደት ይፍጠሩ፡፡
ይህ ይሄን ሊመስል ይችላል፥

• በህንፃው ውስጥ ክትባት የተከተቡ ሰዎች ካልተከተቡት ሰዎች ጋር ቢያንስ በ6 ጫማ ርቀው
የሚሰሩበት ክፍሎች ማዘጋጀት

• ለሁሉም ደንበኞች ማስኮችን ማድረግ የሚጠየቅበት በቀን ለተወሰኑ ሰዓታትን ይመድቡ እና
በሌላ ሰዓታት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ክትባቱን ለተከተቡ እና ማስክ ማድረግ
ለማያስፈልጋቸው ደንበኞች ይመድቡ።

ክትባቱን በከፊል ወይም በፍፁም ያልተከተቡ ሰዎች ሁል ጊዜ ማስክ ማድረግና
የማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ አለባቸው፡፡

1.

2.

3.

ኪንግ ካውንቲ እድሚያቸው ከ16 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ የኪንግ ካውንቲ ነዋሪዎች እስከ 70% ሙሉ በሙሉ
ክትባቱን መከተባቸውን እስከሚያረጋግጥ ድረስ የአከባቢው የጤና መኮንን (ሜይ 20 2021) የወጣው መመሪያ
ተግባረዊ ሆኖ ይቆያል፡፡ ይህ ከተሳካ፣ አሁንም የንግድ ስራዎች በዚህ ሰነድ ውስጥ የተዘረዘሩትን የ ጺኦኤች “DOH” 
እና ኤል እና አይ “L&I” የአፍ መሸፈኛ ጭንብል መስፈርቶችን እንዲከተሉ አሁንም ይጠየቃሉ።

በተጨማሪ የDOH ለንግድ ድርጅቶች የፊት መሸፈኛ መመሪያ ይወቁ። (ድህረ ገፁ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ ነው)

ሆኖም ክትባቱን ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰራተኞችን እና ደንበኞችን ማስክ ሳያደርጉ እንዲንቀሳቀሱ ለመፍቀድ
ከመረጡ፣ የማስክ መመሪያውን እየተከተሉ እያሉ ምን ማድረግ እንደሚችሉ እነዚህን ይመልከቱ፥

ገጽ 2 የ 2 ጁን 8 2021

ለተጨማሪ ጥያቄዎች coronavirus@kingcounty.gov ን ያግኙ (መልሶች በአማርኛ ይገኛሉ) 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19%20Facial%20Coverings%20Guidance.pdf
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