አጠቃላይ የንግድ ሥራን እንደገና የመክፈቻ የማረጋገጫ
ዝርዝር
ይህ የማጣሪያ ዝርዝር የተዘጋጀው ይፋዊ የመንግስት ምክርን ደረጃ በደረጃ የእንቅስቃሴ ገደብን ማላላትን ለመተግበር
የተዘጋጀ ነው። እራስዎን፣ ሰራተኞችዎን እና ወደ እርስዎ ድርጅት ውስጥ የሚገባውን ማንኛውንም ሰው (ለምሳሌ
ደንበኞች፣ የሥራ ተቋራጮች፣ የአስረካቢ ሰራተኞች ወዘተ) ከኮቪድ-19 መጠበቁ አስፈላጊ ነው።
እርምጃዎች /
አስተያየቶች
1.

እራስዎን፣ ሰራተኛዎን እና ደንበኛዎን በበሽታ ከመያዝ አደጋ ለመጠበቅ ሲሉ፣ ለንግድዎ
የአደጋ ስጋት ወይም የተግዳሮት ግምገማ ማካሄድ የእርስዎ ኃላፊነት ነው። በላምቤት
ማማከሪያ (Lambeth Council) ድህረ ገጽ ላይ የአደጋ ስጋት ወይም የተግዳሮት ግምገማ
ቅፅ ያገኛሉ።
በማንኛውም ለውጦች ላይ ሰራተኞችዎን ማዘመን እና በማንኛውም አዲስ አሰራር ላይ
ሰልጠና መስጥት አለብዎት።

2.

የሰራተኞች ጥበቃ እና ስልጠና
ሰራተኞች ለስራ ብቁ መሆናቸውን እና የኮቪድ-19 ም
 ልክቶችን አለማሳየታቸሁን ለማረጋገጥ
የሚከተሉትን ሊያካትቱ የሚችሉ ነጥቦችን መፈተሽ፣
ሀ. ከፍተኛ ሙቀት
ለ. አዲስ፣ ቀጣይነት ያለው ሳል
ሐ. የሽታ ወይም የጣዕም ስሜት መጥፋት ወይም መለውጥ
(https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-cor
onavirus-symptoms/
ሰራተኞች ማንኛውንም ምልክቶች ካሳዩ ወደ ቤት ይላኩ እና እንዲመረመሩ ያስታውሷቸው
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get
-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
የሰራተኞችን የአደጋ ግምገማ ማካሄድ ተጋላጭነት ያላቸው ሠራተኞች (ትርጉሙን ቀጥሎ
ባለው ድህረ ገጽ ይመልከቱ) ከቤት ማሰራትን ያስቡበት።
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-socialdistancing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-pe
ople

3.

በድርጅቱ ውስጥ ባሉ ሁሉም ሰራተኞች እና ደንበኞች መካከል የ 2 ሜትር ርቀት እንዲኖር
የማኅበራዊ ርቀት እርምጃዎች
ሀ. በአንድ ጊዜ በግቢዎ/ድርጅትዎ ውስጥ የሚፈቀደውን የደንበኞች ብዛት ይገድቡ። የ 2
ሜትር ርቀትን በመጠበቅ ግቢዎ/ድርጅትዎ ስንት ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ
እንደምችል ይወቁ።
ለ. ለመክፈል የሚሰለፉ ደንበኞች 2 ሜትር ርቀት ጠብቀው እንዲቆሙ በፕላስተር ወይም
በቀለም ወለል ላይ ምልክቶችን ያድርጉ።
ሐ. ሰዎች 2 ሜትር ርቀት ላይ እንዲቆዩ የሚጠይቅ  ምልክት በህንፃው/ድርጅትዎ ስፍራ
ያኑሩ https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid19/information-for-businesses/printable-notices
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መ. በሚቻልበት ቦታ፣ በግቢዎ/በድርጅትዎ ውስጥ የአንድ-አቅጣጫ ስርዓት ያኑሩ
ለደንበኞች እና ሰራተኞች፣ እናም ማድረስን (ደሊቨሪን ) ማካተት።
ሠ. ከአንድ በር በላይ ካለዎት አንደኛውን እንደ መግቢያ እና ሌላውን እንደ መውጫ
መጠቅም አለብዎት።
ረ. የመተላለፊያ መንገዶች  ስፋት ከ 2 ሜትር  በታች ከሆኑ፣  መደርደሪያዎችን
በማገጣጠም መተላለፊያ መንገዶቹን መዝጋት ወይም በከፊል መዝጋት ያስፈልግዎታል።
ሰ. በሱቁ ውስጥ ደንበኞች ደንቦችን እንዲከተሉ ሠራተኞች እንዲናገሩ ያሳውቁ
ሸ. የገንዘብ ተቀባይን ደህንነት ለመጠበቅ መስታወት (ፕረስፔክስ) መግጠምን ያስቡበት
ቀ. የአደጋ ስጋት ወይም የተግዳሮት ግምገማ ሠራተኞች በቅርብ ርቀት መሥራትን
ማስቀረት
እንደማይችሉ ካሳየ፣ ለሠራተኞቹ የፊት መሽፈኛ ያቅርቡ።
በ. ንክኪ-አልባ ክፍያ ብቻ መቀበልን ይምረጡ
ተ. ደንበኞች በሚበዙባቸው ጊዜያት በመግቢያ በር በኩል ወደ ሱቅ ዉስጥ ማየት የማይችሉ
ከሆነ፣ በር ላይ ቆሞ ሱቅ ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ሁኔታ ስልመኖሩ ለደንበኞች መረጃ
የሚሰጥ የሰራተኛ አባል ሊኖርዎት ይገባል።
ቸ. ለደንበኞች መሰለፍያ የ 2 ሜትር ርቀት ለማሳየት ከቤት ውጭ ወለል ላይ ወይም ግድግዳ
ላይ ምልክት ያድርጉበት።
ኀ. የደንበኛዎ ሰልፍ ከጎረቤት ሱቆች ሰልፍ ጋር እንድሚደራረብ ያስቡ እና ይህ
እንዳይከሰት መፍትሔ መንገዶችን ያስቡ።
4.

ማጽዳት እና ፀረ-ተዋስ (ዲስንፌክሽን) መጠቅም
ሀ. ሰራተኞችዎ እጆቻቸውን በደንብ እና ደጋግመው እየታጠቡ መሆናቸውን እና ይህን
እንዴት
ማድረግ እንደሚችሉ ማወቃቸውን ያረጋግጡ
(https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtube)
ለ. የእጅ መታጠቢያ ገንዳዎን ቀኑን ሙሉ በደንብ በዲስንፌክታንት ያጽዱ፣ ብዙ ሳሙና እና
የእጅ ማድረቂያ ሶፍት ያቅርቡ።
ሐ. ሰራተኞች በሚያስነጥሱበት እና በሚያስሉበት ጊዜ፣ ሶፍት መጠቅም እንዳለባቸው እና
ከዚያ በኋላ እጃቸውን በደንብ እንዲታጠቡ ሊነገራቸው ይገባል።
መ. በማንኛውም ጊዜ የእጅ ሳኒታይዘሮችን (ከ 60% በላይ አልኮል) ለደንበኞች እና
ለሠራተኞች መጠቀሚያ የሚሆን መግቢያ በር ላይ ያቅርቡ።
ሠ. ከእጅ ጋር ንክኪ ያላቸውን ነገሮች ቀኑን ሙሉ ዲስንፌክት ማድረግ፣ ለምሳሌ:- ቅርጫት/
የጋሪ መያዣዎች፣ የበር እጀታዎች፣ የመግቢያ በሮች፣ የካርድ (የATM ካርዶች)
ማንበቢያ ማሽኖች፣ የመብራት ማጥፊያና ማብሪያ፣ ወዘተ።
ረ. በሚቻልበት ቦታ፣ በሮች ተከፍተው እንዲቆዩ የበር መደገፊያ መጠቀም (ከእሳት በሮች
በስተቀር)።

5.

የድርጅትዎ ደህንነት:የእርስዎ ሕንፃዎች (የድርጅትዎ ቦታዎች) ለተወሰነ ጊዜ ከተዘጉ፣ አገልግሎቶችዎ እና
መሣሪያዎችዎ በትክክል እየሰሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብዎት፡
ሀ. ዋና የጋዝ አቅርቦት መስመር። ማንኛውንም የተቆላለፈ መሣሪያ ይፈትሹ እና የጋዝ ሽታ
ይፈትሹ።
ለ. እሳት መውጫዎች: መውጫ መንገዶቹን ግልፅ ያድርጓቸው፣ የእሳት ማንቂያ ደውል እና
የእሳት ማጥፊያዎችን ይመልከቱ።
ሐ. የተባይ መቆጣጠሪያ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተባዮችን እንቅስቃሴ ያረጋግጡ። ምንም
ዓይነት ምልክቶች ካሉ ለተባይ ኮንትራክተር መደወል አለብዎት፡፡
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መ. ውሃ:- የዉሃ ቧንቧዎችን ከፍቶ ውሃ በመልቀቅ የውሃ መተላለፊያ ቱቦዎችን ያጽዱ።
ድርጅቴ ከኮቪድ-19 ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ከላይ የተጠቀሱትን መመሪያዎ እተገብራለሁ:- ለእራሴ፣ ለሰራተኞቼ እና
ማንኛውም ወደ ድርጅቴ ውስጥ ለሚገባ ሰው
ፊርማ ……………………… በድርጅቱ ዉስጥ ያለው የሥራ ድርሻ……………………….ቀን
ለበለጠ መረጃ:- ቀጥሎ ባለው ድህረ ገጽ መንግሥት በአስተማማኝ ሁኔታ የሥራ ላይ ጥንቃቄን በተመለከተ መመሪያ አውጥቷል
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19

ቀጥሎ ባለው ድህረ ገጽ የምግብ፣ የጤና እና ደህንነት ቡድንን ያነጋግሩ foodhealthandsafety@lambeth.gov.uk
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