o

ሓፈሻዊ ናይ ዳግመ-ምኽፋት ትካል መቆጻጸሪ ዝርዝርG
እዚ መቆጻጸሪ ዝርዝር እዚ ወግዓዊ ናይ መንግስቲ ምኽሪ ኣብ እዋን’ቲ በብመድረኽ ዝግበር ምፍኳስ ናይ ዕጽዋ/ሎክዳውን
ኣብ ምትግባር ንኽሕግዘኩም ዝተዳለወ እዩ። ንገዛእ ርእስኹም፡ ሰራሕተኛታትኩምን ዝኾነ ናብ ህንጻኹም ዝኣቱ ሰብን
ንምክልኻል ንህንጻኹም ካብ Covid 19 ውሑስ ክትገብርዎ ኣገዳሲ እዩ (ንኣብነት ዓማዊል፡ ተኾናተርቲ፡ ኣበጻጻሕቲ
ሰራሕተኛታት ወዘተ)።
ተግባራት
/
ርእይቶ
ታት
1.

ንገዛእ ርእስኹም፡ ሰራሕተኛታትኩምን ዓማዊልኩምን ካብ ስግኣተ-ሓደጋ ናይ መልከፈቲ ክትከላኸሉ ምእንቲ
ንትካልኩም ዝኸውን ግምገማ ስግኣተ-ሓደጋናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለኩም። ናይ ግምገማ ስግኣተ-ሓደጋ
ተምፕለይት ኣብ ናይ Lambeth Council መርበብ-ሓበሬታ ይርከብ።
ብዛዕባ ዝኾኑ ለውጥታት ሓድሽ ሓበሬታ ንሰራሕተኛታትኩምን ክትህቡን ብዛዕባ ሓደስቲ ኣገባባት ክተሰልጥንዎምን
ኣለኩም

2.

ንሰራሕተኛታት ምክልኻልን ምስልጣንን
ሰራሕተኛታት ንስራሕ ብቑዓት ምዃኖምን ኣመታት/ምልክታት ሕማም ናይ Covid 19 የርእዩ ዘይምህላዎምን
ኣረጋግጹ ነዞም ዝስዕቡ ከጠቓልሉ ዝኽእሉ፥
a. ልዑል ሙቐት
b. ሓድሽ፡ ቀጻሊ ሰዓል
c.

ምጥፋእ ወይ ምቕያር ስምዒት ምሽታትን ወይ ምስትምቓር

(https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/
እንተድኣ ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ምልክታት ሕማም ኣለውዎም ኮይኖም፡ ናብ ገዛ ስደድዎምን ክምርመሩ
ኣዘኻኽርዎምን
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-tocheck-if-you-have-coronavirus/
ናይ ሰራሕተኛታት ግምገማ ስግኣተ-ሓደጋ ኣካይዱ። ንተነቀፍቲ ሰራሕተኛታት (መግለጺ ኣብዚ ዝስዕብ) ርኣዩ
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-al
ert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people ካብ ገዛ ምስራሕ ኣብ ግምት ኣእትዉ
3.

ናይ ማሕበራዊ ርሕቀት ሕግታት ንምርግጋጽ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ መንጎ ክሎም ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን
ኣብ ህንጻታት
a. ነቲ ቁጽሪ ናይ ኣብ ህንጻኹም ኣብ ሓደ ግዜ ክህልዉ ዝፍቀደሎም ዓማዊል ደርቱ። ነቲ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት
እናሓለኹም ኣብ ህንጻኹም ክንደይ ሰባት ክኾኑ ከምዝኽእሉ ገምግሙ።
b. ኣብ ካሳ ሪጋ ንዝጽበዩ ዘለዉ ሰባት ንምፍልላይ 2 ሜትሮ ዝተረሓሓቑ ምልክታት ኣጣብቑ ወይ ሕብሪ ልኸዩ
c.

ሰባት 2 ሜትሮ ክረሓሓቑ ዝሓትት ምልክት ኣብ ዙርያ እቲ ህንጻ ለጥፉ
https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for-businesses/printable-noti
ces

d. ኣብ ዝክኣለሉ ቦታ ናብቲ ህንጻ ዘእቱ ናይ ሓደ ኣንፈት ስርዓት ኣዳልዉ – ንኽልቲኦም ንዓማዊልን
ሰራሕተኛታትን፡ ንምብጽጻሕ ከኣ ኣተቓልሉ። እዚ ብፍላይ እንተድኣ ኮሪደዮታትኩም ትሕቲ 2 ሜትሮ ግፍሒ
ዘለዎም ኮይኖም ጠቓሚ እዩ።
e. እንተድኣ ልዕሊ ሓደ መእተዊ ኣለኩም ኮይኑ ንሓደ ንመእተዊ ነቲ ካልእ ከኣ ንመውጽኢ ክትሓዝዎም ኣለኩም
f.

እንተድኣ ኮሪደዮታትኩም ትሕቲ 2 ሜትሮ ግፍሒ ዘለዎም ኮይኖም ከብሕታት ንምድርዳር ንሪደዮታት
ክትዓጽውዎም ወይ ብኸፊል ክትዓጽውዎም ከድልየኩም እዩ

g. ኣብ ውሽጢ እቲ ድኳን፡ ሰራሕተኛታት ንዓማዊል ሕግታት ክኽተሉ ከምዝነግርዎም ግበሩ
h. ናይ ካሳ ሰራሕተኛታት ንምክልኻል ናይ ፕላስቲክ መጋረዲ መረጼን ምትካል ኣብ ግምት ኣእትዉ
i.

ሰነ 2020.

እንተድኣ ናይ ስግኣተ-ሓደጋ ግምገማኹም ሰራሕተኛታትኩም ተቐራሪቦም ምስራህ ከወግዱ ከምዘይክእሉ ዘርኢ
ኾይኑ፡ ናይ ገጽ መሸፈኒታት ሃብዎም
ገጽ 1 ናይ 2

j.

ምትንኻፍ-ኣልቦ ዝኮኑ ናይ ክፍሊት ኣገባባት ጥራይ ምቕባል ኣብ ግምት ኣእትዉ

k.

እንተድኣ ዓማዊል ኣብ እዋን ስራሕ ዝበዝሖም ግዝያት ናብ ውሽጢ እቲ ድኳን ክርእዩ ዘይክእሉ ኮይኖም፡ ሓደ
ኣባል ሰራሕተኛ ኣብቲ መእተዊ ኮይኑ ንዓማዊል መኣስ ምእታው ውሑስ ምዃኑ ከምዝነግር ግበሩ

l.

ኣብ ዝክኣለሉ ኣጋጣሚ ኣብ ደገ፡ ነቲ ምድሪቤት ወይ መንደቕ ናይ 2 ሜትሮ ርህቀት ንሪጋ ዝሓዙ ዓማዊል ከርኢ
ምእንቲ ምልክት ግበርሉ

m. ናይ ዓማዊልኩም ሪጋ ምስ ናይ ጎረባብቲ ድኳናት ሪጋ ክራኸብ ከምዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትዉ እዚ ከየጋጥም
ናይ ምውጋድ መንገድታት ከኣ ግምት ኣእትዉ
4.

ምጽራይን ምምካንንCleaning and disinfection
a. ሰራሕተኛታትኩም ኣዐርዮምን ተደጋጋምን ኣእዳዎም ይሕጸቡ ምህላዎን ነዚ ከመይ ገይሮም ከምዝገብርዎ
ከምዝፈልጡን ኣረጋግጹ (https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtube)
b. ናይ መሕጸቢ ኢድ ሸሓንኹም ምሉእ መዓልቲ ኣምክኑ፡ ብዙሕ ሰሙናን ሶፍት ወረቐትን ኣዳልዉ
c.

ሰራሕተኛታት ናብ ዝድርበዩ ሶፍት ክህንጥሱን ክስዕሉን ከምኡ ድማ ብድሕሪኡ ኣእዳዎም ክህዘቡን ክንገሩ
ኣለዎም።

d. ኣብ ዝክኣለሉ እዋን ዓማዊልን ሰራሕተኛታትን ዝጥቀምሎም መንጽሂታት (ልዕሊ 60% ኣልኮል) ኣብ
መእተዊታት ቀርቡ
e. ምሉእ መዓልቲ፡ ንኽሎም ዝትንከፉ ዝባናት ኣዐሪኹም ኣምክንዎም ንኣብነት ናይ ዕድጊ ዘንቢል/መትሓዚታት
ዓረብያ ድኳን፡ ናይ ማዕጾ መትሓዚታት፡ መእተዊ መዓጹ፡ ኣንበብቲ ክረዲት ካርድ፡ መትፍእን መወልዕን
መብራህቲ ወዘተ
f.
5.

ኣብ ዝክኣለሉ እዋን፡ ናይ ኢድ ምትንኻፍ ንምንካይ መዓጹ ክፉታት ከምዝኾኑ ግበሩ (ብጀላ ናይ ባሮ መዓጹ)

ድሕነት ህንጻኹም
እንተድኣ ህንጻታትኩም ንገለ እዋን ተዓጽዮም ጸኒሖም ኮይኖም፡ ኣገልግሎታትኩምን መሳርሒኹምን ብግቡእ
ይሰርሑ ምህላዎም ክተረጋግጹ ኣለኩም፥
a. ቀንዲ ናይ ጋዝ ቀረብኩም። ዝኾነ ዝተጠማመረ መሳርሒ ከይህሉ ወይ ናይ ጋዝ ሽታ ኣረጋግጹ
b. ናይ ባርዕም ምወጽኢታት/መምለጢታት። ናይ መውጽኢ መገድታት ናጻ/ዘይተጋረዱ ግበርዎም፡ ናይ ባርዕ
ደወላትን ናይ ባርዕ መጥፍኢታት ጽቡቕ ምህላዎም ኣረጋግጹ
c.

ቁጽጽር ባልዕ። ኣብ ውሽጥን ደገን ናይ ባልዕ ንጥፈት ከይህሉ ኣረጋግጹ። እንተድኣ ዝኾኑ ምልክታት ኣለዉ
ኾይኖም፡ ናይ ባልዕ ተኾናታሪ ክትጽውዑ ኣለኩም።

d. ማይ – ነቲ ስርዓት ከምዝጽረግ ንምግባር ነቶም ቡንባታት ክፈትዎም

ህንጻይ ናይ Covid 19 ውሕስነት ከምዘለዎ ንምርግጋጽ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ቁጽጽራት/ምርግጋጻት ኣካይደ ኣለኹI have
carried out the above checks to ensure my premises are Covid 19 secure – እቲ ውሕስነት ከኣ ንኣይ፡
ንሰራሕተኛታተይን ዝኾነ ናብ ህንጻይ ዝኣቱ ሰብን እዩfor myself, my staff and anyone entering my premises
ፈራሚ ……………………… ኣብ ትካል ዘለዎ መዝነት ……………………….ዕለት
ተወሳኺ ሓበሬታ
መንግስቲ ብውሑስ መንገዲ ንምስራህ ዝሕግ መምርሒ ኣዳላዩ ኣሎ፥
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
ነቲ ጉጅለ Food, Health and Safety (ምግቢ፡ ጥዕናን ድሕነት) በዚ ዝስዕብ ርኸብዎ
foodhealthandsafety@lambeth.gov.uk

ሰነ 2020.
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