ስለ የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ምንድን ነው?
የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ደረጃ III የሚኒሶታ ሰዎች ለቤት ቅርብ እንዲሆኑ ያበረታታል ፣ ነገር ግን ከ 25
ባልበለጡ ሰዎች የሚደረግ የቤት ውጭ እንዲሁም ከ 10 ባልበለጡ ሰዎች የሚደረግ የቤት ውስጥ የጓደኞች እና
የቤተሰብ ስብሰባዎች እንዲደረጉ ይፈቅዳል ፡፡ ስብሰባዎች እንደ የስድስት ጫማ ያህል ርቀት መጠበቅ እና ጭንብል
ማድረግ የመሳሰሉ ተገቢ የሆነ የማህበራዊ ርቀት እርምጃዎችን መከተል አለባቸው።
የደረጃ 1 ደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ችርቻሮ መደብሮች እና ሌሎች የዋና ጎዳና ቢዝነሶች፣ ለ “COVID-19”
የዝግጁነት ዕቅድ ከፈጠሩ እና ተግባራዊ የሚያደርጉ ከሆነ እንዲሁም በ 50 በመቶ የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የሚከፈቱ
ይሆናሉ -- በደረጃ 3 ውስጥ ፣ እነዚህ ተመሳሳይ አሰራሮች ለችርቻሮ መደብሮች ተግባራዊ የሚያደርጉ ይሆናሉ ፡፡
በደረጃ 2 የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ሬስቶራንቶች ለቤት ዉጭ መስተንግዶ እና ለግል አገልግሎቶች የተከፈቱ
ሲሆኑ፤ የአምልኮ ስፍራዎችም ከአቅም እና ከጤና የጥንቃቄ እርምጃዎች ጋር የሚከፈቱ ይሆናሉ ፡፡
እነዚህ የደረጃ 3 የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዞች አዝማሚያዉ የበለጠ ወደ መከፈት ያዞራሉ ፡
•

•
•

•

•
•

ለሬስቶራንቶች እና ለባሮች በቤት ውስጥ በ 50% አቅም ፣ ለእያንዳንዱ ለቤት ውስጥ እና ለቤት ውጭ
መቼቶች ከ 250 ግለሰቦች አለማስበለጥ - ለተጨማሪ ዝርዝሮችም ከአስፈላጊ የቦታ ማስያዣዎች ጋር
መመሪያን ይመልከቱ፡፡
እንደ ሳሎን ፣ የንቅሳት የእንግዳ መቀበያ ክፍሎች እና የፀጉር ሳሎኖች ያሉ የግል አገልግሎቶች
ከሚያስፈልጉት ቀጠሮዎች ጋር በ 50% አቅም ያሳያሉ ፡፡
ጂሞች ፣ የግል የአካል ብቃት እና ዮጋ ስቱዲዮዎች በ 25% አቅም ለቤት ውስጥ እና ለቤት ውጭ አጠቃቀም ፣
ለእያንዳንዱ ለቤት ውስጥ እና ለቤት ውጭ መቼቶች ከ 250 ግለሰቦች አለማስበለጥ - ለተጨማሪ
ዝርዝሮች መመሪያን ይመልከቱ ፤
እንደ ፊልሞች ፣ የኮንሰርት አዳራሾች ፣ ቦውሊንግ ፣ አርኬዶች ፣ ሙዚየሞች ፣ እና ቲያትሮች ያሉ ተቀምጠዉ
የሚደርጉ የቤት ውስጥ መዝናኛዎች በ 25% አቅም ፣ በአንድ ቦታ ከ 250 ባልበለጡ ሰዎች የሚደረግ ለተጨማሪ ዝርዝሮች መመሪያን ይመልከቱ ፤
የውሃ ገንዳዎች በ 50% አቅም እና የማህበራዊ ርቀትን የሚጠብቁ ፤ እና
እንደ የስፖርት ዝግጅቶች ፣ ኮንሰርቶች እና ቲያትሮች ያሉ የቤት ውጪ ዝግጅቶች እና የመዝናኛ መቼቶች ከ
250 ሰዎች መብለጥ የለባቸውም - ለተጨማሪ ዝርዝሮች መመሪያን ይመልከቱ እና ማህበራዊ የርቀት
መመሪያዎችን መከተል ፣ የማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ እና ጭምብሎች እንዲለብሱ አጥብቀው
ይመክራሉ።

2. ይህ የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ አስፈላጊ የሆነው ለምንድ ነው?
የCOVID-19 ወረርሽኝ በሚኒሶታ ያልታሰበ አደጋን አስከትሎኣል ፡፡ ይህ የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ በጊዜ ቆይታ
ውስጥ በሰዎች መካከል የበለጠ መስተጋብርን ስለሚያመጣ ነዉ፡፡ የቫይረሱ መስፋፋትን ለማዘግየት እና በዚህ አደጋ

ለወረርሽኙ በግንባር ቀደምትነት ተጋላጭ ለሆኑት ሰራተኞች ጥበቃና ድጋፍ ሁላችን የበኩላችንን ማድረግ
መቀጠላችን ጥንቃቄ የተሞላበት እርምጃ ስለሆነ ፡፡
3. ይህ ትእዛዝ በአገር አቀፍ ደረጃ ለምን ሆነ?
በሚኒሶታ እና በመላ አገሪቱ የ COVID-19 በማህበረሰብ ውስጥ መስፋፋት እየጨመረ ነው። በሁለቱም የገጠርም ሆነ
የከተማ ማህበረተሰብ ውስጥ እየከፋ መጥቶአል ፡፡ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በቂ የሆስፒታል ቦታን ለማረጋገጥ
ጠንክረን እየሰራን ነው ፡፡ የቡድን ስብሰባዎችን መጠን በመገደብ እና የስቴቱን ንግዶች እንደገና ለመክፈት ቀስ ብለን
በሂደት ማድረግ፣ በሁሉም የስቴቱ አቅጣጫዎች ያሉ የ COVID-19 መስፋፋትን ለመገደብ ተስፋ በማድረግ
እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ስንሆን፣ ይህን ስናደርግ ለማህበረሰባችን ትርጉም ያለቸውን ቢዚነሶች ድጋሜ
በማስከፈትም ጭምር ነው።

4. ይህ ትእዛዝ እንዴት ተፈጻሚ ይሆናል?
ሁሉም የሚነሶታዊያ ይህንን አስፈፃሚ ትዕዛዛት በፈቃደኝነት እንዲያከብሩ ይመከራል። ትዕዛዙን ለመደገፍ ግዛቱ ከአከባቢው የሕግ
አስከባሪ አካላት ጋር እየሰራ ይገኛል።

5. ሚኒሶታ ድንበሮቹን ዘግቶ ማርሻል ሕግን እያወጀች ነውን?
አይደለም። በዚህ ትእዛዝ ጊዜም ሰዎች ወደ ሚኔሶታ መግባት ይችላሉ ፡፡ ከሌሎች ግዛቶች ወደ ሚኔሶታ የሚመጡ
ሰዎች ትዕዛዙን መከተል አለባቸው ፡፡ ጎረቤቶቻችንን ለመጠበቅ ሰዎች ለቤት ቅርብ እንዲቆዩ ሲበረታቱ አላስፈላጊ በሆነ ጉዞ
ውስጥ ከመሳተፍ እንዲቆጠቡ በጣም ይበረታታሉ። እነዚህ እርምጃዎች የሚነሶታዊያንን በተለይም በጣም ተጋላጭ የሆኑ
ጎረቤቶቻችንን ለመጠበቅ ነው።
6. የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ የሚነሳው መቼ ነው?
የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ተግባራዊ የሚሆነው በሰኔ 9፣ 11:59 pm ላይ ነው።
7. ሌላ በቤት ይቆዩ ትእዛዝ እንዲሰጥ የሚያደርገው ምንድን ነው?
ውሳኔዎች በሕዝባዊ የጤና ባለሙያዎች መመሪያ እና መረጃ መሠረት ይተላለፋሉ ፡፡ የመንግሥት የሕዝብ የጤና
ባለሥልጣናት እንደ ምን ያህል ምርመራዎች ሊሰጡ እንደሚችሉ ፣ አዳዲስ የCOVID-19 ኬዞች ፣ የሆስፒታል አቅም ፣
ፖዛቲቭ የሆኑ የምርመራ ውጤቶች መጨመር ፣ የበሽታው ምንጭ የማይታወቅባቸው ኬዞች የማስተላለፍ ድርሻ ፣
እንዲሁም ሆስፒታል የሚገቡ እና የሞት መጠን ያሉቲን አመልካቾችን የሚቆጣጠሩ ይሆናሉ ። እነዚያ ሁሉ
ምክንያቶች እና ተጨማሪ ነገሮች ክትትል የሚደረግባቸው እና የወደፊት ውሳኔዎችን የሚመሩ ይሆናሉ።

8. በ COVID-19 ላይ የምርመራ ውጤቴ ፖዛቲቭ ከሆነ መረጃዬ በቀጥታ ለህግ አስከባሪዎች ይጋራል?

በ COVID-19 ላይ የምርመራ ውጤትዎ ፖዛቲቭ ከሆነ የሕዝብ ጤና ባለሥልጣናት እንደ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ፣
የድንገተኛ ጊዜ የሕክምና ባልደረቦች ወይም የፖሊስ መኮንኖች ላሉ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጭዎች አድራሻዎን
ስለማጋራት የሚገልጽ መግለጫ ያነቡልዎታል ፡፡ ከተስማሙ አድራሻዎ ለመጀመሪያው መልስ ሰጭዎች ወደ መኖሪያ
ቤትዎ እየሄዱ ከሆነ ብቻ የሚጋራ ይሆናል (ለምሳሌ ፣ ለ 911 ጥሪ ምላሽ) ፡፡የመጀመሪያዎቹ መልስ ሰጭዎች ወደ
አድራሻዎ እየመጡ ባሉበት ጊዜ አንድ የቤተሰብ አባል በ COVID-19 ላይ ፖዛቲቭ የምርመራ ዉጤት እንዳለው
ማስታወቂያ ይቀበላሉ ፡፡ ለድንገተኛ ጊዜ ምላሽ ሰጭዎች ይህንን መረጃ መስጠት ለአደጋ ጊዜ ምላሽ በሚሰጡበት ጊዜ
ተገቢውን ጥንቃቄ መውሰድ መቻላቸዉን በማረጋገጥ የእነሱን ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ ፡፡ የእርስዎን ግላዊነት
ለመጠበቅ ሲባል ስምዎ እና ሌሎች የማንነት መግለጫ መረጃዎ አይጋሩም ፡፡

ምን ዓይነት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እችላለሁ?
9. ከቤት መውጣት ለእኔ ጥሩ ነው?
በደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ወቅት የሚኒሶታ ነዋሪዎች ከቤት መዉጣት ይችላሉ። ከቤትዎ የወጡ እንደሆነ ፣
ጭምብልዎን ያድርጉ እንዲሁም በእርሶ እና አካባቢዎ ባሉ ሰዎች መካከል የስድስት ጫማ ያህል ርቀትን እንደ
መጠበቅ ያሉ የማህበራዊ ርቀት እርምጃዎች ይተግብሩ፡፡ ለከባድ የ COVID-19 ኢንፌክሽኖች በከፍተኛ ሁኔታ
ተጋላጭነት ያላቸው ግለሰቦች አስፈላጊ ለሆኑ እንቅስቃሴዎች እና ስራዎች በስተቀር ከቤት እንዳይወጡ በጥብቅ
ይመከራሉ ፡፡ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች እነዚህን ያካትታሉ:
•
•
•

65 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ።
በጤና ኮሚሽኑ በተገለፀው መሠረት፣ የአረጋውያን መንከባከቢያ ተቋም ውስጥ ወይም የረጅም ጊዜ
እንክብካቤ ተቋም ውስጥ የሚኖሩ።
ሥር የሰደዱ የጤና ችግሮች በየትኛውም የዕድሜ ክልል ፣ በተለይም በጥሩ ሁኔታ ካልተያዙ ፣ የሚከተሉትን
ያካትታሉ :
o
o
o

o
o
o
o

ሥር የሰደደ የሳንባ በሽታ ወይም ከመካከለኛ እስከ ከባድ የአስም በሽታ ያላቸዉ ሰዎች።
ከባድ የልብ ህመም ችግር ያለባቸዉ ሰዎች።
በሽታን የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅም ደካማ የሆነባቸው ሰዎች (በካንሰር ህክምና ፣ በማጨስ
፣ በአጥንት መቅኒ ወይም የአካል ክፍሎችን በቀዶ ጥገና አመካይነት ማስተላለፍ ፣ በሽታን
የመከላከል አቂም ማጣት፣ ኤች አይ ቪ ወይም ኤድስን በዝቅተኛ ደረጃ መቆጣጠር ወይም ለረጅም
ጊዜ ኮርቲስተሮይድን መጠቀም፣ እና ሌሎች በሽታ የመከላከል አቅም የሚጎዱ ህክምናዎች
ምክንያት የተከሰተ) ፡፡
ከመጠን በላይ ውፍረት ያላቸው ሰዎች (የሰውነት ክብደት (BMI) 40 እና ከዛ በላይ)።
የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች።
በዲያለሲስ ላይ ያለ ስር የሰደደ የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች።
የጉበት በሽታ ያለባቸው ሰዎች

10. ከሌሎች ሰዎች ጋር መሰብሰብ ችግር አለው?
ከ 25 ባልበለጡ ሰዎች የሚደረጉ ከቤት ውጭ እንዲሁም ከ 10 ባልበለጡ ሰዎች የሚደረግ የቤት ውስጥ
የሕዝብ ስብሰባዎች የተፈቀዱ ናቸው። ምንም እንኳን 25 ወይም ከዚያ በታች በሆኑ አነስተኛ ቡድኖች ውስጥ

እንኳ የሚኒሶታ ነዋሪዎች የፊት መሸፈኛዎችን ማድረግ እንዲሁም በእርሶ እና አካባቢዎ ባሉ ሰዎች መካከል
የስድስት ጫማ ያህል ርቀትን መጠበቅ ያሉ የማህበራዊ ርቀት እርምጃዎች መተግበር አለባቸዉ፡፡

11. ለኮሮና ቫይረስ ምርመራን ማድረግ ወይም ወደ ሐኪም ወይም የጥርስ ሀኪም መሄድ ያለብኝ ከሆነስ?
የ COVID-19 ምርመራን ፣ የጥርስ እንክብካቤን እና ሌሎች አስፈላጊ የሕክምና ጉብኝቶችን ጨምሮ የጤና
እንክብካቤን ሊያገኙ ይችላሉ ፡፡ ሰዎች የሕክምና እርዳታ ከመፈለግዎ በፊት ለጤና አጠባበቅ ባለሙያው ወይም
ለዶክተሩ እንዲደውሉ እንመክራለን ፡፡
12. ፀጉሬን ማስቆረጥ እችላለሁ?
አዎ፡፡ እንደ ሳሎን ፣ የንቅሳት የእንግዳ መቀበያ ክፍሎች እና የፀጉር ሳሎኖች ያሉ የግል አገልግሎቶች ከሚያስፈልጉት
ቀጠሮዎች ጋር በ 50% አቅም ይሰራሉ፡፡ ወሳኝ ጭንብሎችን፣ ከርቀት ቀጠሮዎን መጠበቅ፣ ወይም ለቀጠሮዎ ውጭ
መጠበቅን ጭምር እያንዳንዱን የንግድ ድርጅቶች የ COVID-19 ዝግጁነት ዕቅድ ማክበሩን ለማረጋገጥ እባክዎን
አስቀድመው ይደውሉ ፡፡
13. ወደ ማምለኪያ ስፍራ መሄድ እችላለሁ?
የአምልኮ ቦታዎች ፣ የሃይማኖታዊ አገልግሎቶች ፣ ሠርግ እና የቀብር ሥነ ሥርዓቶች በቤትም ሆነ ከቤት ውጭ
አገልግሎቶችን ከ 50% አቅም ጋር መስጠት ይችላሉ፤ የአምልኮ ሥፍራዎች ለእያንዳንዱ በራስ-ለተያዙ ቦታዎች ከ 250
ሰዎች በላይ ማስተናገድ የለባቸውም - ለተጨማሪ ዝርዝሮች መመሪያውን ይመልከቱ ፡፡ የስድስት ጫማ ያህል ርቀት
መጠበቅ እና ጭንብል ማድረግን የመሳሰሉ ተገቢ የሆነ የማህበራዊ ርቀት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው።
14. ወደ ሬስቶራንት ወይም ባር መሄድ እችላለሁ?

በደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ደረጃ 3 መሰረት፣ ሬስቶራንቶች እና ባሮች ለቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ
አገልግሎቶች እስከ 50% አቅም ክፍት ናቸው። በአቅም ውስንነት ምክንያት ቦታ ማስያዣዎች ያስፈልጋሉ - እባክዎ
አስቀድመው ያቅዱ። ለነጠላ የቤተሰብ ክፍል የ 4 ፣ ወይም 6 የጠረጴዛ ገደቦችም ይተገበራሉ ፡፡ በማይመገቡበት
ወይም በማይጠጡበት ጊዜ ጭምብልን ማድረግ በጥብቅ ይመከራል ፡፡ የማህበራዊ ርቀትም መጠበቅ እንዲሁ
አስፈላጊ ነው ፡፡
15. ወደ ሲኒማ ቤት ፣ ኮንሰርት ወይም ሙዚየም መሄድ እችላለሁ?
አዎ ፣ ግን እነዚህ መገልገያዎች ለአቅም ገደቦች የተጋለጡ ናቸው እና ተጨማሪ መመሪያን መከተል አለባቸው ፣
ስለሆነም ሰዎች ክፍት ከመሆናቸው በፊት ማረጋገጥ አለባቸው ፡፡ ጭምብሎችን ማድረግ በጥብቅ ይመከራል ፡፡
ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ያስፈልጋል።

16. ወደ ጂም መሄድ እችላለሁ?
አዎ፡፡ ወደ ጂም ፣ የግል የአካል ብቃት እና ዮጋ ስቱዲዮ ወይም ሌላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተቋም መሄድ ይችላሉ ፡፡
እነዚህ መገልገያዎች ለአቅም ገደቦች የተጋለጡ ናቸው እና ተጨማሪ መመሪያን መከተል አለባቸው ፣ ስለሆነም
እባክዎን ከእርዳታዎ ከሚሠሩበት ፕሮቶኮሎች ላይ ያረጋግጡ ፡፡ ጭምብሎችን ማልበስ በጥብቅ ይመከራል ፡፡
ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ያስፈልጋል።
17. ልጆች ወደ መጫወቻ ስፍራ መሄድ ይችላሉ?
እንደሌሎች ከቤት ውጭ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ወደ መጫወቻ ስፍራ መሄድ በደህንነት አጠባበቅ ትዕዛዝ ስር
ይፈቀዳል፡፡ ልጆች የጨዋታ መዋቅሮች ከነኩ በኋላ እጆቻቸውን እንዲታጠቡ እና በተቻለ መጠን ከሌሎች ልጆች ስድስት ጫማ ርቀት
እንዲጠብቁ ለማረጋገጥ ቤተሰቦች እና አሳዳጊዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ምንም እንኳን የገዢው ትእዛዝ የመጫወቻ ስፍራዎችን
ባይዘጋም በአከባቢ ባለስልጣኖች ሊዘጋ ይችላል።
18. ጥያቄ፡ እንደ የመጠጥ ሱሰኞች ስም-አልባ ወይም የአደንዛዥ ዕፅ ሱሴኞች ስም-አልባ ወደ መሳሰሉ ከሱስ ነጻ የመሆን የድጋፍ
ስብሰባዎች መሄድ መቀጠል እችላለሁን?
አዎ፡፡ ተጨማሪ መረጃ በ MDH በእምነት ላይ ለተመሠረቱ ማህበረሰቦች መመሪያ ላይ ይገኛል ፡፡ የሚኒሶታ ነዋሪዎች
በ AA ስብሰባ ላይ በሚገኙበት ጊዜ የፊት ሽፋኖችን መልበስ እና ማህበራዊ የርቀት እርምጃዎችን መተግባር እንዲሁም
በእርስዎ እና በአካባቢዎ ባሉት ሰዎች መካከል የስድስት ጫማ ያህል ርቀት መጠበቅ አለባቸው ፡፡ በዚህ ፈታኝ ጊዜ ውስጥ
ከሱስ ነጻ የመሆን የድጋፍ ብድኖች እርዳታ እና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አባላት ምናባዊ ስብሰባዎች ወይም ስብሰባዎች በስልክ
እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ። ስለ ሩቅ ከሱስ ነጻ የመሆን ድጋፍ ማግኘትን በተመለከተ የበለጠ ለማወቅ እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች
ያጣቅሱ፡

የመጠጥ ሱሰኞች ስም-አልባ፡
• በሚኒያፖሊስ አካባቢ የኢንተርኔት ላይ ስብሰባዎችን ያግኙ
• ሴንት ፖል አካባቢ የኢንተርኔት ላይ ስብሰባዎችን ያግኙ
• ብሄራዊ እና አለምአቀፍ የኢንተርኔት ስብሰባዎች ዳታቤዝ
• የኢንተርኔት ስብሰባዎችን ለማግኘት እና ለመፍጠር በየመጠጥ ሱሰኞች ስም-አልባ የቀረቡ መረጃዎች።
የአደንዛዥ ዕፅ ሱሴኞች ስም-አልባ፡
• መረጃዎች ምናባዊ ስብሰባዎችን በማግኘት እና በነሱ ወስጥ ለመሳተፍ
• መረጃዎች በሚነሶታ ውስጥ ስላሉ ምናባዊ ስብሰባዎች
ሌሎች መረጃዎች፡
• ኮኬይን ስም-አልባ የኢንተርኔት መረጃዎች ብሄራዊ እና በሚነሶታ ውስጥ
• ኤሌክትሮኒካዊ ስብሰባዎች ለየመጠጥ ሱሰኞች ስም-አልባ እና የአደንዛዥ ዕፅ ሱሴኞች ስም-አልባ ጋር
የተዛመዱ የቤተሰብ አባል የድጋፍ ብድኖች
• SMART መልሶ ማገገሚያ የኢንተርኔት ላይ ስብሰባ ዳታቤዝ
• ብሄራዊ የአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀም እና የአእምሮ ጤና ሀብቶች
• ሚነሶታ የአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀም እና የአእምሮ ጤና ሀብቶች

19. በደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ መሠረት ከቤት ውጭ መዝናናት ይፈቀዳል?
በዚህ አስፈፃሚ ትዕዛዝ አንቀፅ 6 እና በ DNR’s ድረ ገጽ (https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html) ላይ
ባሉት ከቤት ውጭ መዝናኛ መመሪያዎች መሠረት ከቤት ውጭ መዝናናት የተፈቀደ ነው፡፡
20. በደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ ጊዜ ካምፕ ለማድረግ መሄድ እችላለሁን?
ከሜይ 18 ጀምሮ በተበታተኑ ጣቢያዎች ላይ ካምፕ ማድረግ ተፈቅዷል ፡፡ የተጨናነቁ የካምፕ ስፍራዎች እንደተዘጉ
የሚቆዩ ይሆናሉ ፡፡

የደህንነትዎን ይጠብቁ ትዕዛዝ በሥራዬ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
21. ወደ ሥራ መመለስ ነበረብኝ?
የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ፣ ከቤታቸው ሆነው መሥራት የሚችሉት ከዚህ በፊት የተሰየሙ የወሳኝ ዘርፍ
ሥራዎችን ጨምሮ ሁሉም ሠራተኞች በቀጣይነት ከቤት ሆነው መስራት አለባቸው ፡፡
በሠራተኛው የቤት ውስጥ ሆኖ የመሥራት ችሎታን በተመለከተ አለመስማማት የተፈጠረ እነደሆነ ፣ ከቤት ሆነው
መሥራት የሚችሉ ሁሉም የአስፈላጊ ዘርፍ ሰራተኞች መተግበር ባለባቸው መመሪያ መሠረት አሠሪና ሠራተኛው
መፍትሄ ላይ ለመድረስ አንድ ላይ እንዲሠሩ እናበረታታለን ፡፡ አለመግባባቱ ያልተፈታ ከሆነም፣ ሰራተኞች ወደ ከቤት
ሆነው ይሥሩ ደንቦች ጥሰት የእገዛ ስልክ መስመር: 651-539-1132 ወይም 1-833-454-0152 (ነጻ ስልክ )፣ ወይም
በኢሜይል: WFHviolations@state.mn.us ማግኘት ይችላሉ፡፡

