ሕቶን መልስን፡ ናይ HELSA ሪፖርት ናይ ምግባርን ምፍላጥን
ከምኡድማ PPE ምጥቃም
መወዳእታ ዝተመሓየሸ ሚያዝያ 29 2022

ድሕ ባይታ
ዋሽንግተን ስቴት ክልተ ናይ ስራሕ ቦታ ናይ ድሕንነትን ጥዕና ሕግታት፡ ህፁፅ ህዝባዊ ጥዕና ሪፖርት ምግባርን ንተላበድትን
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምልክታ ናይ ምውፃእ መለክዒ፡ WAC 296-62-600፡ ናይ ህፁፅ ህዝባዊ ጥዕና ወለንታዊ
ውልቃዊ ሓለዋ መሳርሒ ምጥቃም፡ WAC 296-62-601 ምምሕያሽ ገይሩ እዩ፡፡ ፈለማ ኣብ ኦገስት 10 2021 ዝፀደቐ
እንትኸውን ኣብ ሚያዝያ 2022 ድማ ዝተመሓየሸ እንትኸውን፡ እዞም ሕግታት ድማ እቲ እዋናዊ COVID-19 ለበዳ
ሓዊሱ ተመሓላለፍቲ ወይ ተላበድቲ ሕማማት ዘለዎ ህፁፅ ህዝባዊ ጥዕና ከጓንፍ ከሎ ተፈፃምነት ይህልዎም፡፡ ብመንግስቲ
ከም ሕጊ ዝፀደቑ እዞም ዝስዕቡ ሕጋዊ መለክዕታት ዝፍፅሙ ድማ ይኾኑ፡፡ ጄይ ኢንስል፡
•

ኣስራሕቲ ሪፖርት ናይ ምግባርን ምፍላጥን ሓላፍነት ካብ ናይ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ጥዕና ሕጊ ወይ ‹‹ HELSA››
ዝወፀ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ RCW 49.17.062 ከምኡ ድማ RCW 49.17.064 ይርከብ፡፡

•

ኣስራሕቲ ኣብ ህፁፅ ህዝባዊ ጥዕና እዋን ብመሰረት RCW 49.17.485 ናይ ኣፍ መሸፈንን ካልኦት ውልቃዊ
መከላኸሊ መሳርሕታት (PPE) ብወለንታ ምጥቃም ክፈቕዱ ኣለዎም፡፡

ኣብ ሚያዝያ 2022 ዝተመሓየሸ ህፁፅ ሕጊ ካብ ኩሎም ኣስራሕት ናይ ጥዕና ክንክን ዝጥለብ ፋሲሊታትን ኣካቲቱ ኣሎ
(ኣብ RCW 9A.50.010 ከምዝተገለጸ):
•

ልዕሊ 50 ሽፋን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ቦታ ወይ ስራሕ ሳይት ዘለዎም ኣስራሕቲ ብዛዕባ ለበዳ
ተመሓላላፍን ተላገብትን ሕማማት ን L&I ከፍልጡ ኣላዎም;

•

ናይ ጥዕና ክንክን ዘይኮኑ ኣስራሕቲ ብዛዕባ እቲ ክህሉ ዝኽእል ተጋላጽነት ዝምልከት ንሰራሕተኛታት ወይ
ንማሕበር ተወካሊ(እንተድኣኣሎ) ብጽሑፍ ከፍልጦም ይግባእ;

•

ሰራሕተኛታትን ኮንትራክተራትን ናይ ወልቀ መከላኀሊ መሳርሕታት ንምጥቃም ወለንታዊ ክኾኑ ኣለዎም፡፡

•

ናይ ጥዕና ክንክን ዝኾኑ ኣስራሕቲ ዝተፈለጠ ወይ ዝጥርጠር ተመሓላለፊ ወይ ተላጋቢ ዝለዓለ-ተጋላጽነት
ዝምልከት ንኩሉ ሰራሕተኛ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ከፍልጡ ይግባእ።
o

ብሰራሕተኛታት ፍቓድ ናይ ምፍላጥ ምልክታ ናብ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ተወካሊ (እንተድኣኣሎ)
ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክልኣኽ ኣለዎ፡፡

እዞም ዝስዕቡ ሕቶታትን መልስታትን ግንዛበ ንክትረክብን እዞም ሓደሽ ሕግታትን ንክትፍጽምን ክሕግዙኻ ይኽእሉ WAC
296-62-600 ን WAC 296-62-601, ኣብዚ https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
rulemaking-stakeholder-information/HELSA-docs/HELSA-emergency-rule-languageTigrigna.pdf ይርከብ፡፡

ዝህባዊ ናይ ጥዕና ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን እቲ ለበዳ ን L&I ሪፖርት ምግባር
ናይ COVID-19 ለበዳ ኣብ ዘለወሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስራሕቲ እቶም ለባዳታት ከፍልጥ ኣለዎም ዶ?
እወ፡፡ ልዕሊ 50 ወይ ልዕሊሽፋን ዘለዎም ሰራሕተኛ ዘለዎም ኣስራሕቲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ናይ ስራሕ ሳይት ዘጋጠመ
ለበዳ COVID-19 ኣብ ዋሺንግተን ስቴት ከፍልጡ ኣላዎም; ኣብ RCW 9A.50.010 ብዝተገለጸ መሰረት ኣብ ናይ
ጥዕና ክንክን ፋሲሊቲታት ኣብ ዘለው ናይ ስራሕ ቦታን ናይ ስራሕ ሳይታትን እውን የካትት፡፡ እቶም መለክዕታት ክሳብ እቲ
ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሓደጋ ዘብቅዕ ተግባራዊ ክግበር እዩ፡፡
እዞም ናይ ሪፖርት ምግባር ጠለባት ብናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ወይ ዋሺንግተን ስቴት ኣማሓዳሪ ብዝተኣወጀ ወይ
ብዝተኣዘዘ ኣብ ቀጻሊ ተመሓላለፍትን ተላበድትን ሕማማት ኣብ ዝረኣይሉ ናይ ለበዳን ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሓደጋን
ኣብዘጋጥመሉ እዋን ተጋባራዊ ይግበሩ፡፡
ለበዳ እንታይ እዩ?
ብሓፈሻ ለበዳ ማለት ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝለዓል ሕማም እዩ፡፡
እዚ መምርሒ ድማ ብፍላይ ንለበዳ COVID-19 እንትኸውን ዓሰርተ ወይ ልዕሊኡ ዝተረጋገፀ ናይ COVID-19 ለበዳ
ኣብ ሰራሕተኛታት ከም ዘሎ እንተድኣ ተረጋጊፁን ኣብዚ ዝስዕብ እዋን ተተኸሲቱ እዩ፡
•

ክልተ (ወይ ልዕሊኡ) ኬዛት ብተኸታታሊ ኣብ 14 ናይ ስራሕ መዓልቲ ውሽጢ እንተድኣ ተረኺቡን ካልእ ሓድሽ
ለበዳ ከይተረኸበ 28 ተኸታታሊ ናይ ስራሕ መዓልቲ እንተድኣ ሓሊፉ፡ ወይ

•

ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ጥዕና ክፍሊ ወይ ከባብያዊ ናይ ጥዕና ሰበስልጣን ነቲ ኣስራሒ ኣብ ናይ
ስራሕ ቦታ ናይ COVID-19 ለባዳ ከም ዝተኸሰተ ተሓቢርዎ፡፡

ሽፋን ዘለዎ ሰራሕተኛ መን እዩ?
ሽፋን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ድማ ብሰዓት ዝሰርሑ፡ ብደሞዝ ዝሰርሑ፡ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት፡ ምምሕዳር፡ ናይ ኸፊል
እዋን፡ እዋናዊ ሰራሕተኛ፡ ካብ ግዝያዊ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ዝተቖፀረ ዝኾነ ሰራሕተኛ፡ ናይ ሰራሕተኛ ሊዝ ኣገልግሎት ወይ
ንሰራሕተኛታት ዕለታዊ ቁፅፅር ዝግብር እንተድኣ ኮይኑ ውልቃዊ ኣቕርቦት ኣገልግሎት (ብመሰረት WAC-296-2702103 ኣብhttps://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-27-02103)፡፡
ኣስራሕቲ ለበዳ ብኸመይ ሪፖርት ይገብሩን ሪፖርት ንምግባር ክንደይ ግዘ ኣለዎም?
እቲ ኣስራሒ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ልዕሊ ዓሰርት ዝኾኑ ኬዛት ከም ዝተኸሰተ እንተድኣ ፈሊጡ፡ እቲ ኣስታሒ ነዚ ለበዳ ናብ
ሰራሕተኛታትን ኢንዱስትርን ናይ ድሕንነትን ጥዕና (DOSH) ብ 1-800-4BE-SAFE (ወይ 1-800-423-7233)
ብምድዋል ‹‹ሞት ሪፖርት ምግባር››፡ ‹‹ሆስፒታል ምድቃስ››፡ ‹‹ውቕያ ወይ ዓይኒ ምጥፋእ›› ካብ ዝብል መማረፂ
ብምምራፅ ነቲ ለበዳ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዐት ሪፖርት ክገብር ኣለዎ፡፡

2

ናብ DOSH ሪፖርት ክገብር ከሎ ናይቲ ሰራሕተኛ ሽም ወይ ውልቃዊ መለለይ መንነት መረረዳእታ ከካትት የብሉን፡፡
ለበዳ ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ኣስራሕቲ ካብ ሓደ ግዘ ንላዕሊ ሪፖርት ክገብሩ ኣለዎምዶ?
ኣስራሒ ሓንሳእ ለበዳ ሪፖርት እንተድኣ ገይሩ ዋላ እውን ተወሳኺ ኬዝ እንተተፈጠረ ተወሳኺ ሪፖርት ምግባር ኣየድልዮን፡፡
ኣብ ገለገለ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብ ውሽጢ 28 መዓልትታት ሓድሽ ጉዳይ እንከየጋጠሞም ድሕሪኡ ሓድሽ ለበዳ ከጋጥሞም
ይኽእል እዩ፤ እዚ እንተድኣ ተፈጢሩ ድማ እቲ ኣስራሒ ነዚ ሓድሽ ለበዳ ሪፖርት ክገብር ኣለዎ፡፡

ሰራሕተኛ ከም ዝተቓለዐ ምፍላጥ (ኩሎም ኣስራሕቲ)
ኣብዚ ለበዳ እዋን ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛ ናይ COVID-19 ብዛዕባ ምቅልዑ ከፍልጡ ኣለዎምዶ
እወ፡፡ ናይ ሰራሕተኛ ምልክታ መለክዕታት ን COVID-19 ኬዛት ዝትግበሩ እንትኸውን ክሳዕ ህፁፅ ህዝባዊ ጥዕና ሓደጋ
ኣዋጅ ክሳዕ ዝውዳእ ተግባራዊ ኮይኑ ክቕፅል እዩ፡፡ ብ WAC 296-62-600 ሽፋን ዘለዎም ኩሎም ሰራሕተኛታት ናይ
ምልክታ መለክዒ ኣሎ፡፡
እዞም ቅድመ ኩነታት ዝፍፀሙ ኣብ ቀፃሊ ብዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ለበዳ ወይ ምስ ለበዳ ወይ ተመሓላላፊ ሕማም
ዝተተሓሓዘ ካልእ ህፁፅ ህዝባዊ ጥዕና ተባሂሉ እንተድአ ተኣዊጁ ወይ ብናይ ዩናይትድ ስቴት ወይ ዋሽንግተን ስቴት
ኣመሓዳሪ ትእዛዝ እንተተኣዚዙ እዩ፡፡
ብቑዕ ዝኾነ ውልቀሰብ መን እዩ?
ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብቑዕ ዝበሃል ተመርሚሩ COVID-19 ዝተረኸቦ፡ ብናይ ጥዕና ክንክን በዓልሙያ ተመርሚሩ
COVID-19 ዝተረኸቦ፡ ናብ ምውሻብ ክኸድ ዝተሓተተ ሰብ ወይ ብምኽንያት እዚ ለበዳ ወይ ካልእ ከም ህፁፅ ህዝባዊ
ጥዕና ተባሂሉ ብዝተፈለየ ሕማም ዝሞተ ሰብ፡፡
ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት በዚ ምልክታ ቅድመኩነት ዝተሸፈኑ ድዮም?
እወ፡ እቲ ናይ ሚያዝያ 2022 WAC 296-62-600 ናይ ምልክታ ቅድመ ኩነት ብመሰረት RCW 9A.50.010
ንክንክን ጥዕና ትካላት እውን ዝምልከት እዩ፡፡
ንጥዕና ክንክን ትካላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝወሃቡ ምልክታት ንጥዕና ክንክን ትካል ሰራሕተኛ ምስ ዝወሃብ ምልክታ
ተመሳሳላይ ድዩ?
ኣይኮነን፡፡ ኣብ ጥዕና ክንክን ትካላት ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብኣስራሒኦም ዝወሃቦም ምልክታ ብመሰረት RCW
9A.50.010 ይኸውን፡፡ ናይ ጥዕና ክንክን ትካላትን ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት ዘይኮኑ ኣስራሕቲ ምልክታ ምሃብ ሓዊሱ
ዝተፈላለየ መለክዒ ኣለዎም፡፡ ንአብነት፡
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•

ካብ ክንክ ጥዕና ትካላት ወፃኢ ዝኾነ ኣስራሒ ናይ ለበዳ ምልክት ከም ዘሎ ተተሓቢርሉ እቲ ኣስራሒ ኣብ እዋን
እቲ ለበዳ ኣብቲ ትካል ንዝርከቡ ኩሎም ሰራሕተኛታት ክሕብር ኣለዎ፡፡ ነቶም ውልቀ ሰባት ከም ዝተቓልዑ ኣብ
ውሽጢ ሓደ (1) መዓልቲ ምልክታ ከቕርቡ ኣለዎም፡፡

•

ናይ ጥዕና ክንክን ትካል ኣስራሕቲ ድማ ለበዳ ከም ዘሎ እንተረጋጊፆም ወይ ልዑል ዝኾነ ናይ ምቅላዕ ዕድል ኣሎ
ኢሉ እንተድኣ ሓሲቡ ነቶም ሰራሕተኛታት ክሕብር ኣለዎ፡፡ ኣስራሕቲ በቲ ለበዳ ልዑል ዝኾነ ተቓላዕነት ዘለዎም
ሰራሕተኛታት ንምሕባር 24 ሰዓታት ኣለዎም፡፡

50 ወይ ትሕቲኡ ሰራሕተኛታት እንተድኣ ኣለኒኸ?
ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ኣብ ስራሕ ቦታ 50 ወይ ትሕቲኡ ዝኾኑ ሽፋን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኣስራሒ
ንሰራሕተኛታትን ኢንዱስትርን (L&I) ብዛዕባ ለበዳ ሪፖርት ክገብር ትፅቢት ኣይግበረሉን፡፡ እንተኾነ ግና ንቲ ሰራሕተኛ ግና
ናይ ምፍላጥ ሓላፍነት ኣለዎም፡፡

ንሰራሕተኛ ብዛዕባ ተቓላዕነት ምሕባር (ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት ኣስራሕቲ ዘይኮኑ)
ንክንክን ጥዕና ትካል ዘይኮኑ ኣስራሕቲ ናይ ምሕባር ሓላፍነት ብኸመይ ይብገስ?
ናይ ምልክታ ቅድመ ኩነት ዝትግበር ኣስራሒ ብዛዕባ ምቅላዕ ምልክታ እዚ ዝስዕብ እንተበፂሕዎ እዩ፡
•

ብናይ ኣስራሒ ምርመራ ፕሮቶኮል መሰረት እቲ ሰራሕተኛ ቡቑዕ ውልቀ ሰብ እንተድኣ ኮይኑ፡ ወይ

•

ካብ ሰራሕተኛ (ወይ ካልእ ናይ ህፁፅ ሓደጋ ተፀዋዒ) እቲ ሰራሕተኛ ብቑዕ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ ተተሓሩ፡ ወይ

•

ካብ ናይ ሕክምና ክንክን ኣቕራቢ ወይ ህዝባዊ ጥዕና በዓል ሞያ እቲ ሰራሕተኛ ኣብ ስራሕ ቦታ ተቃላዒ ከም ዝነበረ
እንተድኣ ሓቢሩ፡፡

ካብ ጥዕና ክንክን ትካላት ወፃኢ ዝኾኑ ኣስራሕቲ ንመን ከፍልጡ ኣለዎም?
እቲ ኣስራሒ ነቶም ሽፋን ዘለዎምን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ቦታ ቅፅሪ ንዘለውን በቲ ብቑዕ ሰብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበሩን
ዝተቓልዑ ሰባት ክሕብር ኣለዎ፡፡ ን COVID-19 ብቑዕ ሰብ ዝተቓልዐ ሰብ ክኸውን ዝኽእል፡
•

ምልክት ዘርእይ እንተድኣ ኮይኑ ቅድሚ ምሕማሙ ክልተ መዓልትታት፡ ወይ

•

ምልክት ዘየርእይ ተኾይኑ እቲ ምርመራ ቅድሚ ምክያዱ 2 መዓልትን

•

ክሳዕ ዝፍለዩ ወይ ካብ ስራሕ ቦታ ክሳ ዝኸዱ፡፡
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ካብ ክንክን ጥዕና ትካል ወፃኢ ዝኾኑ ኣስራሕቲ ንካልእ ሰብ ናይ ፅሑፍ ምልክታ ክህቡ ኣለዎምዶ?
እወ፡ እቶም ኣስራሕቲ ነዞም ዝስዕቡ እውን ናይ ፅሑፍ ምልክታ ክህቡ ኣለዎም፡
•

ናይቲ ምልክታ ዝወሃቦ ሽፋን ዘለዎ ኣስራሒ ፍቓድ ዝሃቦ ናይ ማሕበር ተወከልቲ፡፡

•

ናይቲ ምልክታ ዝወሃቦ ሰራሕተኛ ግዝያዊ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት፡ ሰራሕተኛ ሊዝ ዝገብሩ ኣገልግሎት፡ ወይ
ውልቃዊ ኣቕርቦት ኣገልግሎት፡፡

ካብ ክንክን ጥዕና ትካል ወፃኢ ዝኾኑ ኣስራሕቲ ብኸመይ ምልክታ ምሃብ ይኽእሉ?
እቲ ኣስራሒ ከምቲ ምስ ሰራሕተኛ ዝተተሓዙ መረዳእታት ዝራኸበሊ መንገዲ ብምጥቃም ናይ ፅሑፍ ምልክታ ክህብ ኣለዎ፡
፡ እዚ ድማ ውልቃዊ ኣገልግሎት ፡ ኢሜይል፡ ወይ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓዊሱ በዚ እንከይተገደበ - እቲ ምልክታ ኣብ ሓደ
ናይ ስራሕ መዓልቲ ነቲ ኣስራሒ ክበፅሖ እዩ ኢሉ እንተድኣ ተሓሲቡ፡፡
ናይ ፅሑፍ ምልክታ ብኢንግሊዝኛን እቶም ሰራሕተኛታት ብብዝሒ ብዝርድእዎ ቋንቋ ክፀሓፍ ኣለዎ፡፡ እዚ ድማ ንተወከልቲ
ማሕበርን ኣስራሕትን ዝቐርብ ናይ ፅሑፍ ምልክታ እውን ዝምልከት እዩ፡፡
ኣብ ክንክን ጥዕና ትካላት ወፃኢ ዝኾኑ ሰራሕተኛታ ዝቐርብ ምልክታ ናይቲ ሰራሕተኛ ሽም ከካትት ይኽእልዶ?
ኣይኮነን፡፡ ኣብ ትሕቲ ሕጊ፡ ነቶም ሽፋን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ ፅሑፍ ምልክታ ናይቲ ሰራሕተኛ ሽም ወይ ውልቃዊ
መረዳእታ ከካትት የብሉን፡፡
እቲ ምልክታ ከም መደብ ወይ እቲ ሽፋን ዘለዎ ሰራሕተኛ ዝሰርሓሉ ከባብን ከካትት ይኽእል እንተኾነ ግና እቲ ሰራሕተኛ
ዘለለይ ክኸውን የብሉን፡፡
ካብ ክንክን ጥዕና ወፃኢ ዝኾኑ ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት፡ ማሕበርን ካልኦት ኣስራሕቲ ንምሕባር ክንደይ ግዘ ኣለዎም?
ንሰራሕተኛታት፡ ማሕበር ተወከልትን ካልኦት ኣስራሕቲ ኣብ ሓደ ናይ ንስራሕ መዓልቲ ከም ዝተቓልዐ ናይ ፅሑፍ ምልክታ
ምሃብ፡፡

ንሰራሕተኛታት ልዑል ስግኣት ከም ዘለዎም ምሕባር (ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት)
ናይ ጥዕና ክንክን ትካል እንታይ እዩ?
ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት ማለት ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎት ብቐጥታ ንተሓከምቲ ዘቕርቡን ሆስፒታል፡ ክሊኒክ፡ ናይ ጥዕና
ክንክን ኣቕረብቲ ቤት ፅሕፈታት፡ ናይ ጥዕና ፅገና ትካላት፡ ናይ ዲያግኖስቲክስ ወይ ሕክምና ማእኸል፡ ኒውሮሳይካትሪክ ወይ
ኣእምሮ ሕክምና ትካል፡ ሆስፒስ ወይ ነርሲንግ ሆም ካብ RCW 9A.50.010 ሓዊሱ በዚ እንከይተገደበ: ዝርዝር
መግለፂታት፡፡
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ናይ ክንክን ጥዕና ትካላት ነቶም ሽፋን ዘለዎም ሰራሕተኛታት መዓዝን ኸመይን ከፍልጡ ኣለዎም?
ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት COVID-19 ከም ዘለዎ ዝተረጋገፆ ወይ ልዑል ስግኣት ዘለዎም ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ
ውሽጢ 24 ሰዓት ከፍልጥ ኣለዎ፡፡ ብፈቓድ እቲ ሰራሕተኛ፡ ኣስራሒ እውን ንዝፍለጥ ናይቲ ሰራሕተኛ ማሕበር ተወካሊ
ልዑል ዝኾነ ናይ COVID-19 ምቅላዕ ወይ ዝተረጋገፀ ውፅኢት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክሕብር ኣለዎ፡፡
ኣብ ናይ ጥዕና ክንክን ትካላት ልዑል ዝኾነ ተቓላዕነት እንታይ እዩ?
ልዑል ዝኾነ ተቓላዕነት ማለት ብቑዕ ዝኾነ ናይ መተንፈሲ ኣካላት መሳርሕን ኩሎም ካልኦት ውልቃዊ መከላኸሊ
መሳርሕታት እንከይተጠቐሙ ንሉዑል ስግኣት ምቅላዕ እዩ፡
•
•

•

ካብቲ ብቑዕ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ጫማ ርሕቐት ብምኳን እቲ ብቑዕ ሰብ ኣብ ዘመሓላልፈሉ እዋን
ብኣጠቓላሊ ን15 ደቓይቕ ወይ 24 ሰዓት እንተድኣ ፀኒሑ፡፡
ኣሮዛል ጀነረቲንግ ከይዲ ምስ ዝተኻየደሉ ብቑዕ ሰብ ኣብ ተመሳሳሊ ክፍሊ ምኳን፡፡ ናይ ኣሮዛል ጀነሬሽ ከይዲ
ዝርዝር ኣብ
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID19Infectio
nControlForAerosolGeneratingProcedures.pdf ምርካብ ትኽእሉ፡፡
ናይ ምጽራይ ሰዓት ቅድሚ ምቁራፁ እቲ ብቑዕ ሰብ ኣሮዛል ጀነረሺን ኣብ ዘካየደሉ ክፍሊ ምኳን፡፡

ንክንክን ጥዕና ትካላት ዝመሓላልፈሉ እዋ መዓዝ እዩ?
ን COVID-19 ብቑዕ ሰብ ዝተቓልዐ ሰብ ክኸውን ዝኽእል፡ ምልክት ዘርእይ እንተድኣ ኮይኑ ቅድሚ ምሕማሙ/ምልክት
ምርኣዩ ክልተ መዓልትታት፡ (ወይ ምልክት ዘየርእይ ተኾይኑ እቲ ምርመራ ቅድሚ ምክያዱ ክልተ መዓልትን) ክሳዕ ዝፍለዩ
ወይ ካብ ስራሕ ቦታ ክሳ ዝኸዱ፡፡ ወይ ናይ ሕማም ምቁፅፃር ማእኸል (CDC) ናይ ሰራሕኛታት ፕሮቶኮል ናብ ስራሕ
መለክዒ ክሳዕ ዝሓልፉ፡፡ ተወሳኺ መረዳእታ እዚ ዝስዕብ ረኣዩ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
ናይ ክፍሊ መፅረይ ሰዓት እንታይ እዩ?
መፅረይ ሰዓት ማለት ብናይ CDC መምርሒ መሰረት ብምግባር እቲ ኣየር ካብቲ ክፍሊ 99.9 ሚእታዊ ብዝግባእ ዝፀርየሉ
(ግዘ እዩ
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1)
ረኣዩ፡፡ እዚ ድማ እቲ ከይዲ ድሕሪ ምዝዛሙ ካብ ሰለስተ ሰዓት ኣብ ዘይበለፀ እዋን፡፡ ኣብ ትሕቲ DOH ክሊኒካዊ ትካል
መለክዒ ሓደ ሰዓት እኹል ክሊኒካዊ ግዘን (ብሰዓት ሽዱሽተ ናይ ትንፋስ ምልውዋጥ)15 ደቓይቕ ድማ ብትንፋሽ ዝመሓላፉ
ሕማማት ምፍላይ ክፍሊ(AIIR) እኹል እዩ፡፡
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ብናይ ጥዕና ክንክን ትካላት ኣስራሕቲ ዝቐርብ ምልክታ ናይ ሰራሕተኛ ሽም ከካትት ኣለዎዶ?
ብመሰረት ናይ ኣሜሪካ ስንክልና ሕጊ (ADA) ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ COVID-19 ኩነት ብምሽጥር ክተሓዝ ኣለዎ፡፡
ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ ናይ ዩናይትድ ስቴት ማዕረ ናይ ስራሕ ዕድል
ኮምሽን: https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-adarehabilitation-act-and-other-eeo-laws ተወከሱ፡፡

COVID-19 ምቅላዕ
WAC 296-62-600 ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሕክምና ኩነት ወይ ውፅኢት ንኣስራሕቶም ንከይውሃብ ይዓግትዶ?
ብመሰረት RCW 49.17.062 እቲ ሕጊ ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሕክምና መረዳእታ ወይ ኩነት ንከይወሃብ ኣይዓግትን፡፡
እዚ ድማ ንትካላት ክንክን ጥዕናን ናይ ክንክን ጥዕና ኣስራሕ ዘይኮኑ ዝምልከት እዩ፡፡
WAC 296-62-600 ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሕክምና ኩነት ወይ ውፅኢት ንኣስራሕቶም ኣብ ምክፋል ዘውፆኦ
ዝኾነ ሓድሽ መለክዒ ኣሎዶ?
ብመሰረት RCW 49.17.062 እቲ ሕጊ ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሕክምና መረዳእታ ወይ ኩነት ኣብ ምሃብ ዝኾነ ሓድሽ
መለክዒ ኣየቐምጥን፡፡ እዚ ድማ ንትካላት ክንክን ጥዕናን ናይ ክንክን ጥዕና ኣስራሕ ዘይኮኑ ዝምልከት እዩ፡፡
ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት COVID-19 እንተድኣ ተታሒዞም ወይ ምርመራ ከም ዝገበሩ ክሓቱ ይኽእሉዶ?
DOSH ሕጂ እውን ኣስራሕቲ ኣብ ስራሕ ቦታ ለበዳ COVID-19 ንከይላባዕ ከም ዝሰርሑ ትፅቢት ይገብር፡ ማለት
እውን COVID-19 ዝተትሓዙ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዝኦም ንክኾኑ ብምግባር፡፡ እቲ ሕጊ ሕጋዊ ኣስራሕቲ ምስ COVID19 ዝተሓሓዙ ሕቶታት ንከይሓትት ኣይዓግቶን፡፡ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብን ብዛዕባ ማዕረ ዕድል ሕጊ ሕቶ
እንተድኣ ኣለኩም፤ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታት ንዩናይትድ ስቴት ማዕረ ናይ ስራሕ ዕድል ኮሚሽን ቴክኒካዊ ደገፍ መረዳእታ
ብ https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-adarehabilitation-act-and-other-eeo-laws ክረኽቡ ኣለዎም፡፡

ጥርዓናት
ሰራሕተኛታት ብመሰረት WAC 296-62-600 ግዝኡ ዝሓለወ ምልክታ ኣይረኸቡን ኢለ እንተድኣ ሓሲበ ብኸመይ
ጥርዓን የቕርብ?
ናብ DOSH ብ 1-800-4BE-SAFE (ወይ1-800-423-7233) ክትድውሉ ትኽእሉ፡፡ ወይ
ኣብ https://www.lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/safety-complaints ዝርከብ
ናይ DOSH ጥርዓን ቅጥዒ ክትመልኡ ትኽእሉ፡፡
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ብወለንታ ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒ (PPE) ምጥቃም
ብወለንታ PPE ምጥቃም እንታይ እዩ?
እቲ ሰራሕተኛ ወይ ኮንትራክተር ተላዲ ሕማም ወይ ተመሓላላፊ ሕማም ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ኣብ ስራሕ ቦታ ብናይ
ዋሽንግተን ናይ ኢንዱስትርያዊ ድሕንነትን ጥዕና ሕጊ (WISHA፡ ምዕራፍ 49.17 RCW) ወይ ኣስራሒ እንከይተኣዘዘ
ብወለንታ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምጥቃም ወይ ካልእ PPE ምጥቃም ማለት እዩ፡፡
ብወለንታ ምይቃም ድማ እቲ ሰራሕተኛ ወይ ኮንትራክተር ናይ ምክልኻል ደረጅኡ ክብ ንምባል PPE ምጥቃም እንተድኣ
ቢህጉ እዩ፡ ንኣብነት ኣዝዩ ዝከላኸል ናይ ኣፍንጫን ኣፍን መሸፈኒ (ሪስፓይሮተሪ) N95 ዝኣመሰሉ ብወለንታ ምጥቃም፡፡
ዝኾነ ሰብ PPE ምይቃም እንተድኣ ደልዩ እቲ ኣስራሒ እንታይ ክገብር ኣለዎ?
ኣስራሒ ነቲ ሰራሕተኛ ወይ ኮንትራክተር (ሙሉእ ቡሙሊእ ዝተኸትበ ወይ ዘይተኸትበ) ወለንታዊ ምጥቃም PPE
ክፈቕድ ኣለዎ፡ እንተኾነ ግና እዚ ዝፍፀም እቲ ኣስራሒ እዞም ዝስዕቡ ከም ዘይፍጠሩ እንተረጋጊፁ እዩ፡
•

ናይ ድሕንነት ወይ ጥዕና ፀገም ከም ዘይፈጥር እንተረጋጊፁ ወይ

•

ምስ እቲ ሰራሕተኛ ከማልኦ ዝግባእ ናይ ድሕንነት መለክዒ ዘይፃባእ እንተኾይኑ ወይ

•

ምስ ኣብ ካልእ ዝተጠቐሱን ዝትግበሩ PPE ናይ ጥዕናን ድሕንነት ሕግታት ዘይፃባእ ክኸውን ኣለዎ፡፡

ኣስራሕቲ ብወለንታ ንዝግበሩ ናይ PPE ክኸፍሉ ኣለዎምዶ?
ኣይፋል፡ ኣስራሕቲ ነቲ ግድን ዝኾነ PPE ጥራሕ ክኸፍሉ ኣለዎም፡፡
ብመሰረት WAC 296-62-601 ሰራሕተኛታት PPE ብወለንታ ንከይገብሩ ከም ዝተገደቡ እንተድኣ ኣሚነ ብኸመይ
ጥርዓን የቕርብ?
ናብ DOSH ብ 1-800-4BE-SAFE (ወይ1-800-423-7233) ክትድውሉ ትኽእሉ፡፡ ወይ
ኣብ https://www.lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/safety-complaints ዝርከብ
ናይ DOSH ጥርዓን ቅጥዒ ክትመልኡ ትኽእሉ፡፡

ብቋንቋኹም ብዛዕባ ዝርከቡ ናይ ኤጀንሲ መደባት ዝምልከት መረዳእታ ንምርካብ ንዋሽንግተን ስቴት ናይ ስራሕን ኢንዱስትርን ክፍሊ
ብ 1-800-547-8367 ደውሉ፡፡ እዚ ኣገልግሎት ብናፃ ዝወሃብ እዩ፡፡
እንተድኣ ሓቲትኩም ድማ ንኣካለ ስንኩላት ዝኸውን ቅዲ ዝተዳለወ ቅጥዒ ኣሎ እዩ፡፡ ናብ 1-800-547-8367 ደውሉ፡፡ TDD
ተጠቀምቲ ናብ 711 ደውሉ፡፡ L&I ማዕረናይ ስራሕ ዕድል የቕርብ፡፡
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