
ናይ ስራሕ ድሕነትን ሕጊ ጥዕናን

እዚ ሕጊ እዩ! ኣስራሕቲ ድማ ሰራሕተኛታት ክርእይዎ ኣብ ዝኽእሉ ክጥቅዕዎ ኣለዎም።
(ምዕራፍ 49.17 ዝተመሓየሸ ናይ ዋሽንግተን ሕጊ (Revised Code of Washington, RCW))

ኩሎም ሰራሕተኛታት ድማ ናይ ውሑስን ጥዑይን ናይ ስራሕ ቦታ መሰል ኣለዎም።

ሰራሕተኛታት — ኣስራሒኹም ከኣ ካብ ኣብ ስራሕ 
ዘጋጥመኩም ሓደጋታት ክዕቅበኩም ኣለዎ፡ ብዛዕቦኦም 
ክነግረኩም ኣለዎ፡ ስልጠና ድማ ክህበኩም ኣለዎ።

ንስኹም ናይ'ዚ መሰል ኣለኩም፡

	� ንኣስራሒኹም ወይ (L&I ክፍሊ	ዕዮን	እንዱስትርን) ብዛዕባ ናይ ስራሕ ቦታ 
ሓደጋታት ሓብርዎ። ን L&I ስምኩም ብሚስጢር ክሕዞ ሕተትዎ።

	� ናይ L&I መርመራ ናይ ቦታ ስራሕኩም ሕተቱ፡ እዚ ድማ ዘይውሑስ ወይ 
ዘይጥዑይ ኩነታት እንተድኣ  ኣኦ ኢልኩም ሓሲብኩም እዩ። ንስኹም ወይ 
ወኪል ሰራሕተኛኹም ብዘይ ምጥፋእ ደሞዝ ወይ ረብሓታት ኣብ መርመራ 
ክሳተፍ ይኽእል እዩ።

	� ናትኩም ቅዳሓት ናይ ሕክምናዊ መዛግብቲ፡ እንከላይ መዛግብቲ ናይ ምቅላዕ 
ናብ መርዛምን ሃሳይን ጥረ-ነገራት ወይ ኩነታት ውሰዱ ኢኹም።

	� እንተድኣ ኣስራሒኹም ብምኽንያት ናይ ድሕነርት ጥርዓን ብምእታውኩም፡ 
ኣብ መርመራ ወይ ዝኾነ ካልእ ምስ ድሕነት ዝተኣሳሰር ንጥፈታት 
ብምስታፍኩም ከም ዝሰጎጎኩም ወይ ሕነ ከም ዝፈደየ ወይ ኣድልዎ ከም 
ዝገበረ እንተድኣ ኣሚንኩም ኣብ L&I ድማ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት 
ጥርዓን የእትዉ።

	� እንተድኣ እቲ ኣብ ናይ ምጥቃስ ዝተፈቕደ ግዜ ርትዓዊ ከም ዘይኮነ እንተድኣ 
ኣሚንኩም፡ ነቲ ናይ ምጥሓስ ናይ ምእራም ዕለት ይግባይ በሉ።

እቲ ሕጊ ድማ ንዓኹም ነቲ ንናትኩም ተግባራትን ጠባይን ኣብ ስራሕ ዝምልከት 
ናይ ስራሕ ቦታ ውሕስነትን ናይ ጥዕና ሕግታትን ክትክተሉ ይሓትት።

ኣስራሕቲ — ንስኹም ድማ  ን ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ናይ 
ምዕቃብ ሕጋዊ ግዴታ ኣለኩም 

ኣስራሕቲ ከኣ ናይ ስራሕ ቦታታት ንሰራሕተኛታት ከቢድ ሃስያ ወይ ሞት ካብ 
ዘምጽኡ ፍሉጣት ሓደጋታት ነጻ ጌሮም ከዳልዉዎ ኣለዎም።

ክትወስድዎም ዘለውኹም ስጉምትታት፡

	� ንትካልኩም ዝምልከቱ ምስ ኩሎም ናይ ስራሕ ቦታ ናይ ውሕስነትን ናይ 
ጥዕና ሕግታት ተማእዘዙ፡ እዚ ድማ እንከላይ ምምዕባልን ምትግባርን ናይ 
ጽሑፍ ናይ ሓደጋ ምክልኻል ውጥን (እዚ ድማ ብተወሳኺ APP ወይ ናይ 
ድሕነት መደብ ዝብሃል እዩ)።

	� እዚ ሓበሬታ ድማ ንሰራሕተኛታት መሰሎምን ግቡኦምን ንምሕባር ጠቅዕዎ።

	� ቅድሚ ምምዛዝ ናብ ስራሕ፡ ንሰራሕተኛታት ከመይ ጌሮም ናብ ሓደጋ 
ምቅላዓት ከም ዝከላኸሉ ኣሰልጥኑ ከምኡድማ ዘድሊ ግላዊ ናይ 
መከላኸሊ መሳርሒ ብናጻ ኣዳልዉ።

	� ወኪል ሰራሕተኛኹም ብዘይ ምጥፋእ ደሞዝ ወይ ረብሓታት ኣብ መርመራ 
ናይ L&I ድሕነትን/ጥዕናን ክሳተፍ ኣፍቅዱ። ናይ L&I መርማሪ ከኣ ምስ 
ብዙሓት ሰራሕተኛታት ብምስጢር ክዘራረብ ይኽእል እዩ። 

	� እንተድኣ ንስኹም ናይ ድሕነት ከምኡድማ/ወይ ጥዕና ምጥሓስ ጌርኩም 
ተባሂልኩም፡ ንስኹም ነዚ ዝተባህለ ኣብ ወይ ጥቓ ናይ ቦታ ምጥሓስ 
እንተውሓደ ን ሸውዓተ ናይ ስራሕ መዓልትታት፡ ብዘይ ቀዳመ-ሰንበት ብጋህዲ 
ክትሰቕልዎ ኣለኩም። እዚ ድማ ክሳብ ኩሎም ምጥሓሳት ዝእረሙ ተጠቒዑ 
ክጸንሕ ኣለዎ።

ሰራሕተኛ ጥርዓን ስለዘእተወ ወይ ኣብ ቁጽጽር፡ መርመራ፡ ወይ ምኽፋት ወይ 
ምዕጻው ናይ ኮንፈረንስ ስለዝተሳተፈ ምስጓግ ወይ ኣድልዎ ምግባር ከኣ 
ዘይሕጋዊ እዩ።

ሰራሕተኛታት ከኣ ንኩሎም ዝሞቱ 
ኣብ ሕክምናዝኣትዉ፡ ስንክልናታት ወይ ምሳኣን 

ዓይኒ ክሕብሩ ኣለዎም።
ዝኾነ ምስ ስራሕ ዝተሓሓዝ ሞት ወይ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ ናብ L&I’s ክፍሊ ናይ 
ስራሕ ድሕነትን ጥዕናን  (Division of Occupational Safety and Health 
(DOSH) ኣብ ውሽጢ 8 ሰዓታት ሓብር።

ዝኾነ ምስ ስራሕ ዝተሓሓዝ ምእታው ናብ ሆስፒታል ዘየእትው ምስንካል ወይ ምስኣን 
ዓይኒ ናብ DOSH ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ሓብሩ።

ንዝኾነ ምስ ስራሕ ዝተሓሓዝ ሞት፡ ወይ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ፡ ስንክልና  ወይ ምስኣን 
ናይ ዓይኒ፡ ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ናብ DOSH ክትሕብሩ ኣለኩም፡

 � ናይ ኣስራሒ ተጸዋዒ ሰብን ቁጽሪ ቴለፎንን።

 � ስም ትካል።

 � ኣድራሻን ቦታን ናይ'ቲ ምስ ስራሕ ዝተሓሓዝ  
ሓደጋ ዘጋጠመሉ።

 � ዕለትን ሰዓትን ሓደጋ።

 � ቅጽሪ ብዝሒ ሰራሕተኛታትን ኣስማቶምን።

 � ሓጺር መግለጺ ናይ ዘጋጠመ።

ናበይ ከምትሕብሩ፡

 � ዝኾነ ናይ ከባቢ L&I ቤት 
ጽሕፈት ወይ

 � 1-800-423-7233፡  1 ጠውቑ 
(24/7 ይርከብ)

እዚ ፖስተር ድማ ካብ L&I ብናጻ ኣብ'ዚ ይርከብ፡ 
www.Lni.wa.gov/RequiredPosters.

ናጻ ሓገዝ ካብ ጨንፈር ናይ ስራሕ ውሕስነትን ጥዕናን (DOSH)

	� ስልጠናን ምንጭታትን ምስፋሕ ውሑስ ናይ ስራሕ ቦታታት።

	� ናይ ቦታ ስራሕ ምምኽኻር እዚ ድማ ንሰራሕተኛታት ሓደጋታት 
ከለልዩን ክፈትሑን ንምሕጋዝ፡ ከምኡድማ ናይ ሓደጋ ምምሕዳር ድማ 
ናይ ሰራሕተኛታትኩም ናይ ካሕሳ ወጻኢታትኩም ንምጉዳል ንምሕጋዝ።

ምስ እትሓቱ ደገፍ ናይ ወጻኢ ቋንቋ ከምኡ`ውን ካልእ ዓይነት ኣገባብ  ንስንክልና ዘለዎም ሰባት 
ኣሎ። ደውሉ ናብ 1-800-547-8367። ተጠቀምቲ TDD፡ ደውሉ ናብ 711። L&I ንኹሉ ማዕረ 
ዕድል ዝፈጥር ትካል እዩ።

PUBLICATION F416-081-312 (Tigrinya) [07-2022]

Division of Occupational Safety and Health
www.Lni.wa.gov/go/F416-081-312 | 1-800-423-7233


