ደረጃ 1 መመሪያ
ኮሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19): የሚከራዩ መኪናዎች፣ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ የወጡ መመሪያዎች
በደረጃ 1 ጊዜ፣ ማህበረሰቡ እና የንግድ ማዕከሎች ለሁሉም ተጋላጭነትን ለመቀነስ አዲስ ባህሪዎችን እና ጠንከር ያሉ
መከላከያዎችን በስራ ላይ እንዲያዉሉ ይጠየቃሉ። በደረጃ 1 ጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ የሚጋሩ ጉዞዎችን
አለመበረታታ ይቀጥላል። የሚከራዩ መኪናዎች፣ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ አገልግሎቶች የሚያቀርቡ ከሆነ
ለተቀጣሪዎች/ሹፌሮች፣ለተሳፋሪዎችና ለማህበረሰባችን የ COVID-19 በሽታ ስርጭትን ለመቀንስ የሚከተሉት
እርምጃዎች መፈጸም አለባቸው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ coronavirus.dc.gov/phaseone ማየት ይችላሉ፡፡

ለተቀጣሪዎች/ሹፌሮች የወጡ ማስገንዘቢያዎች
በየቀኑ ልንተገብራቸው የሚገቡ የመከላከያ እርምጃዎች
• ከጨርቅ የተሰሩ የፊት መሸፈኛዎችን ማድረግ
• እጆችን በተደጋጋሚ በመታጠብ ንፅህናንን መጠበቅ(በውሀና በሳሙና ወይም ለእጅ የተዘጋጁ አልኮሎችን
መጠቀም)
o ከእረፍትና ከስራ ፈረቃ በፊትና በኃላ መጠቀም
o የተሳፋሪ የግል ንብረቶችን መኪና ውስጥ ከጫንን በኃላ፣ አለማድረግ ካልቻልን
o በጉዞዎች መካከልና ገንዘብ ከተለዋወጥን በኃላ
o ከጨርቅ የተሰሩ የፊት መሸፈኛዎችን ካደረግን፣ከነካን ወይም ካስወገድን በኀላ
o ነዳጆችን ከመሙላታችን በፊትና በኃላ
•

መኪናዎት ውስጥ ሶፍት በማስቀመጥ በሚያስሉበት፣በሚያስነጥሱበት ወይም ፊቶትን በሚነኩበት ጊዜ
መጠቀም ይኖርቦታል፡፡ የተጠቀሙበትን ሶፍት ቆሻሻ መጣያ ውስጥ መጣልና የእጆትን ንፅህና መጠበቅ

•

ህመም ካለቦት ለሚከራይ መኪናዎች፣ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ የሚጋሩ ከሆነ መንዳት የለቦትም
ስራ እየሰሩ ህመሞች መታየት ከጀመሩ ወዲያው ስራዎትን ማቆምና የጤና አገልግሎት ለሚሰጡ
ባለሙያዎች መደወል ይኖርቦታል፡፡

•

ተሳፋሪው ከድህንነት መስፈርቱን ማክበር እምቢ ካለ ይህን ለ አስተዳዳሪዎች፣የራስዎትን መተግበሪያ መኪና
ለሚጋሩት ድርጅት እና/ወይም ለባለሰልጣን እንደተገቢነቱ ማሳወቅ ይኖርቦታል፡፡

•

ከታመመ ተሳፋሪ ጋር በደህንነትዎ ምክንያት ስጋት ካለቦት አገልግሎቱን ማቋረጥ ይችላሉ፡፡ ይሁን እንጂ
ከተሳፋሪ በቀለም፣በትውልድ ቦታ፣በሌሎች ምክንያቶች የድርጅቱ ውስጥ የማይፈቀዱ ፖሊሲዎች ማግለል
አይቻልም፡፡

ንክኪዎችን መገደብ
• ተሳፋሪዎች ከሹፌሩ አጠገብ ፊት ለፊት ቦታ ላይ እንዳይቀመጡ መከልከል፡፡
• የተሳፋሪውን ቁጥር በ 1 ሰው ወይም ደግሞ ከአንድ ቤት ለሆኑ መገደብ፡፡
• የሹፌሩንና የተሳፋሪውን መቀመጫ መከፋፈል ያስፈልጋል፡፡
• በተቻለ መጠን ከተሳፋሪ ጋር የሚኖረንን ግንኙነት ማስቀረት
o ከመኪና ውጪ በሚሆኑበት ጊዜ ከተሳፋሪ ጋር ቢያንስ የ 6 ጫማ ያህል ርቀት እንዲኖር ማድረግ
o ተሳፋሪዎች የያዙትን የግል ቦርሳቸውን እራሳቸው እንዲያወርዱና እንዲጭኑ መጠየቅ ይህ ካልሆነ
ደግሞ የእጃችንን ንፅህና መጠበቅ
•

ተሳፋሪ መኪና ውስጥ በሚኖርበት የመኪናውን የአየር ማሽከርከሪያ ምርጫን መጠቀም ማስወገድ፤
የመኪናውን የአየር ማጥሪያ መጠቀም ወይም ንፁህ አየር እንዲገባ መስኮቶቹን ዝቅ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

•

የውሃ ጠርሙሶችና የጋዜጣ ንክኪ ከተሳፋሪ ጋር እንዳይኖር ማስቀረት ያስፈልጋል፡፡
ኮሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19): ለሚከራዩ መኪናዎች፣ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ አሰሪዎች በደረጃ 1 እንደገና በተከፈተችው ዲሲ ከተማ ላይ የወጡ
መመሪያዎች
ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነ May25,2020
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•

የበር መክፈቻዎች፣መስኮቶች፣የደህንነት ቀበቶዎች፣መሪ፣ማርሾች፣ምልክት መጠቆሚያዎች እና ማንኛውም
የመኪናው አካል ከመፀዳቱና ፀረ ተዋህሲያን ከመረጨቱ በፊት ተሳፋሪ ወይም ሌሎች ሹፌሮች በተደጋጋሚ
ከሚነኩ ገፅታዎች እራሳቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል፡፡

ፅዳትና ፀረ-ተዋህሲያንን መርጨት
• ፀረ-ተዋህሲያንን መርጨት ወይም በሶፍት መወልወልና የቆሻሻ ማስቀመጫ ቦርሳዎችን መኪና ውስጥ
ማስቀመጥ ይኖርብናል፡፡
•
•

ፀረ-ተዋህሲያኑን ከምርቱ ወረቀት ላይ አጠቃቀሙን መከተል
የአቧራ ገፅታ ካለው በሳሙና ምርቶች ወይም ሳሙና እና ውሀን በመጠቀም ከ ተዋህሲያን ነፃ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡

•

ቢያንስ በተደጋጋሚ የሚነካኩ የመኪና ገፅታዎችን በመነሻና በመድረሻ ቦታዎች፣እና የታመመ ተሳፋሪን ከያዙ
በየመሀከሉ ማፅዳትና ከተዋህሲያን ነፃ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

•

በቀላሉ አየርን ማስተላለፍ ለማይችሉ ገፅታዎች ፀረ-ተዋህሲያን ለመርጨት የሚረዱ አስፈላጊ ነጥቦች፡o
የኢፒኤስ ፀረ-ተዋህሲያን ዝርዝር ለ SARS-CoV-2 ለመከላከል epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 ዝርዝሩን ድህረ ገፁ ላይ ማግት

ማግኘት ይችላሉ፡፡

o

የተለያዩ በቤት ውስጥ ለማፅዳት የምንጠቀምባቸውን ውህዶች በምርቱ ወረቀት ላይ ያለውን
ወረቀት በማንበብ እንደ ፀረ-ተዋህሲያን የሚያገለግል ከሆነ የተለያዩ ገፅታዎችን ለማፅዳት መጠቀም
እንችላለን፡፡

o የአልኮል ውህዶች ቢያንስ 70% የአልኮል ይዘት ካለው

ተሳፋሪዎችን በተመለከተ
በየቀኑ በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ እርምጃዎችን መተግበር
•
•
•
•

በመኪና ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ በጨርቅ ፊታቸውን መሸፈን ይኖርባቸዋል፡፡
ህመም ካለብን በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወደ የሚከራዩ መኪናዎች፣ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ
ከሆነ ባይጠቀሙ ይመረጣል፡፡
ተሳፋሪዎች በመኪና ውስጥ በሚያስሉበትና በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍና አፍንጫቸውን በመሀረብ
መሸፈን፣የእጃችንን ንፅህና መጠበቅና ከመኪና በሚወርዱበት ጊዜ በአግባቡ ማስወገድ ይኖርብናል፡፡
በቻልነው መጠን የራሳችንን ሻንጣ መሸከምና ግንኙነት የሌለውን የክፍያ አማራጭ መጠቀም

ቀጣሪዎችን በተመለከተ
ለተቀጣሪዎችና ተሳፋሪዎች ደህንነት የተደነገጉ መስፈርቶችን ያከናውኑ
•

የታመሙ ወይም የተጋለጢ ተቀጣሪዎችን ለመደገፍ እስትራቴጂዎች ይኑሮት (ለምሳሌ የሚከፈል የህመም
እና የቤተሰብ እረፍት)

•
•

ስለ COVID-19 ተቀጣሪዎቹን ማስተማር ለተጨማሪ መረጃ coronavirus.dc.gov ይህንን ይጎብኙ፡፡
በተቻለ መጠን ለተቀጣሪዎቹ የእጅ ሳኒታይዘር፣ከጨርቅ የተሰሩ የፊት መሸፈኛዎችና ፀረ ተዋህሲያንን
መስጠት ያስፈልጋል፡፡

•

በሹፌሮችና ተሳፋሪዎች መካከል እስኪብርቶና ኤሌክትሮኒክስ ፓዶችን በመጠቀም የሚደረጉ ፊርማዎችና
የገንዘብ አከፋፈል ላይ ግንኙነት እንዳይኖር ፖሊሲዎችና ቴክኖሎጂዎችን ማሳደግ ይህም ንክኪን ለመቀነስ
ወይም ለማጥፋት ይረዱናል፡፡
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ከዚህ በላይ ያሉት መመሪያዎች ይህ ወረርሺኝ እስከሚወጣ ድረስ ያሉትን ሁሉ ያካተተ ነው፡፡ እባክዎትን
coronavirus.dc.gov ይጎብኙ አሁን ላይ የደረሱበትን ለማወቅ ይጠቀሙ፡፡
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