
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የኮቪድ-19 ለግንባታ ቦታዎች የተዘጋጀ መመሪያ 
 
ቀጣይነት ያለው  ክትትል እና ግንኙነቶች 
 
የሥራ ደህንነት እና ጤና ቢሮ (OSH) አገልግሎቶቹ እና የዲሲ የጤና ክፍል (ዲሲ ጤና) እየተካሄደ ያለውን የኮቪድ-19 
ጉዳይ እየተከታተሉ ነው፡፡ በዲስትሪክቱ የኮቪድ-19 መረጃ እና መመሪያ ምላሽ በ coronavirus.dc.gov ይገኛል :: 
 
ኩባንያዎች ሰራተኞቻቸው ታማሚ መሆናቸውን ሪፖርት እንዳያደርጉ የቅድሚያ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው ፡፡ 
ምሳሌዎች የማጣሪያ ሠራተኛዎችን እና የህመም እረፍት አጠቃቀምን ያካትታሉ ፡፡ የሥራ ተቋራጮች ተመሳሳይ ነገር 
እንዲደረግ መበረታታት አለባቸው ፡፡ የመስክ ቡድኖች ከ ጋር የማያቋርጥ ግንኙነትን መቀጠል አለባቸው የሥራ 
ተቋራጮቻቸው እና በመስኩ ውስጥ ላሉት የታመሙ ግልፅ ሰዎች በንቃት ይጠባበቁ ፡፡ ማንኛቸውም ሰራተኞች 
መታመ ማቸዉን ሪፖርት ካደረጉ ወደ ቤት መላክ አለባቸዉ ፡፡ 
 
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አሠሪዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል: 
 

• ለቢሮ ሠራተኞች በቤት ውስጥ የመስራት ችሎታ እንዲኖራቸው ያቅዱ ፡፡ 
• የ 6 ጫማ ርቀት ይጠቀሙ:: በተለይም የተፋፈጉ ቦታዎች ከ 10 ሰዎች በላይ እንዳይኖሩ ይመከራል:: 
• ከከንቲባው ትዕዛዛት “የተከለከሉ የብዙሃን ጅምላ ስብሰባዎች” ማክበር: 

https://coronavirus.dc.gov/newsroom 
•  ለተደጋጋሚ የእጅ መታጠብ ሳሙና እና ውሃ ያቅርቡ ፡፡ 
• ሳሙና እና የውሃ ውሃ በማይገኙበት ጊዜ የእጅ ማፅጃ ይስጡ ፡፡ 
• በቢሮዎች ውስጥ ሁሉንም የተለመዱ ቦታዎችን እና ከፍተኛ ንክኪ ያለበትን ቦታዎች ያፀዱ 
• የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎችን እና በስራ ቦታዎች ብዙ ንንኪኪ ያላቸዉን አካባቢዎች እንዲሁም በ  

CDC መመሪያ መሰረት የጋራ መገልገያ መሳሪያዎችን ጨምሮ ያፅዱ 
https://www.cdc/gpv/coronavirus/2019-ncov/community/organiztions/cleaning-
disinfection.html  

 
 
የማህብራዊ አካልርቀትና  እና የመከላከያ መሳሪያ 
 
የሥራ ቦታዎች 6 ጫማ የማህብራዊ አካል መራራቅ የማያመች ከሆነ አሰሪዎች እነዚህን ነገሮች ማድረግ አለባቸዉ:  
 

• የስራ ቅደም ተከተል ያስተካክሉ 
• የሰራተኛውን መጠን ያስተካክሉ 
• ለጤና እና ደህንነት የሚያመቹ ሌሎች መመሪዎችን ይተግብሩ 
• Personal protective equipment (PPE) አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ጥቅም ላይ መዋል ያለበት 
 

ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ማንኛውንም የጽዳት ሥራ በሚከናውንበት ወቅት ኒትርኒየል ጓንቶችን መልበስ አለበት:: መጸዳጃ 
ቤቶች ፣ ሁሉም የተለመዱ የጋራመጠቀሚያ ቦታዎች እና ከፍተኛ-ንክኪ ነገሮች ተንቀሳቃሽ መፀዳጃ ቤቶች ፣ በራሪ ወረቀቶች 
፣ የወጥ ቤት ቦታዎች እና የበር መያዣዎች በተደጋጋሚ  መጽዳት አለባቸዉ::  
ጽዳቱ ተጠቅሞ በሚወገዱ ጓንቶች መከናወን አለበት፡፡ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የበሽታ ቁጥጥር ማዕከላት (ሲ.ዲ.ሲ) ምን 
እንደሚመክሩ ይመልከቱ: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-
disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019
-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html 

https://coronavirus.dc.gov/newsroom
https://www.cdc/gpv/coronavirus/2019-ncov/community/organiztions/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc/gpv/coronavirus/2019-ncov/community/organiztions/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html


 
 
የቆሻሻ አወጋገድ 
 
በመደበኛ ፅዳት ጊዜ ለማፅዳት የሚያገለግሉ ጓንቶች ፣ ጨርቆች ወይም  ዋይፖች በመደበኛ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ሊወገዱ 
ይችላሉ ፡፡ 
 
አከባቢን ላለመበከል ህመምተኛዉ የተገለገሉበትን ቁሳቁሶች እና አካባቢዎች ካጸዱ በኋላ የሚቻል ከሆነ በተለየ ቆሻሻ መጣያ 
ይጣሉ:: የቆሻሻ ከረጢቶችን በማስወገድ እና ቆሻሻ በሚይዙበት ጊዜ ጓንት ይጠቀሙ  እናከዛ እጆትን ይታጠቡ ፡፡ 
 
 
በሥራ ቦታ መታመማቸው  የተረጋገጠ የኮቪድ-19 መምተኞች ካሉ 
  
በዲሲ የጤና ክፍል (ወይም በሌላ የህዝብ ጤና ) የተረጋገጠ የኮቪድ-19 ህመምተኛ ካለ  በግንባታ ቦታ ላይ የተገኘው  
የኩባንያው  ባለሥልጣን ወዲያውኑ ማወቅ አለባቸዉ::ቢሮው ወይም ጣቢያው ከዲስትሪክቱ መንግስት ጋር የተገናኘ ከሆነ 
የግንባታው ፕሮጀክት የበላይ ተቆጣጣሪው ዲስትሪክት ኤጀንሲ ኃላፊም እንዲሁ ማወቅ አለባቸዉ፡፡ 
 
 
የተጠረጠረ ወይም መታመሙ  የተረጋጠ ሠራተኛ ካለ ወዲያውኑ ሪፖርት ከተደረገ በኋላ 
የሚከተሉትን እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው:  

• በጣቢያው ላይ የሚሰሩ ሁሉም ኩባንያዎች ስለሁኔታው  ሊነገራቸው  ይገባል:: 
• ሁሉም ሰው የሚነካቸው አካባቢዎች እና ቁሳቁሶች በደንብ መፅዳት አለባቸው:: 
• በዲሲ የጤና መመሪያዎች መሠረት ከሰራተኛው ጋር ይሰሩ የነበሩ  ማንኛውም የስራ ባልደረባዎች ከዚህ በታች 
በተገናኘው መመሪያ መሠረት እራሳቸውን ማግለል አለባቸው:: 

 
የበለጠ መረጃ ለማግኘት https://coronavirus.dc.gov/coronavirus-covid-19-resources ይጎብኙ:: 
 

https://coronavirus.dc.gov/coronavirus-covid-19-resources

