DOSH ሓደገኛ መጠንቀቕታ
ንኣስራሕቲ ኣብ ስራሕ ጕድኣት ንኸየጋጥሞም ምሕጋዝ

ለካቲት 25, 2022
ዋሕዲ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ኣብ ዚህልወሉ እዋን መተንፈሲ መሳርሒ ነቲ COVID-19 ንምክልኻል ይጥቀመሉ
ኣስተውዕል: ኣብ ሆስፒታላት ክሊኒካታት ነባሪ ኽንክን ወይ ኣብ ካልእ መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት ዘለዉዎም ኣስራሕቲ

ተወሳኺ ሓደጋ ን COVID-19
ሕጽረት ናይ መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት
ስለ ዘሎ፡ እቶም COVID-19 እተታሕዙ ሰራሕተኛታት ከመሓላልፉ
እናኸኣሉ ናብ ስራሕ ይምለሱ ኣለዉ። እዚ ኸኣ ነቲ COVID-19 ናይ
ምምሕልላፍ ኣጋጣሚ ይውስኾ።

መተንፈሲ መሳርሒ ዜድልዮ ብቕዓታትን ርእይቶታትን
እቲ ክፍሊ ;ስራሕን ኢንዳስትሪን (Labor and Industries,
L & I) Division of Occupational Safety (ክፍሊ ናይ
ውሕስነት ስራሕ) ከምኡውን ናይ ጥዕና DOSH (Division of
Occupational Safety and Health, ክፍሊ ድሕንነትን ጥዕናን
ስራሕ) ነቲ ጥዑይ-መርመራ መርመራ ናይ ምስትንፋስ ብዝኾነ
ካብቶም ኣስራሕቲ ናብቲ ናይ ተሓካሚ ክፍሊ ክ ኣትዉ ዝፍቀደሎም
እሞ COVID-19 ተለኺፎም ክኾኑ ምስ ዝኽእሉ ወይ ውን ምስ
ዝጥርጠሩ፡ ተጠቃምነት ክረክብ ይኽእል።
DOSH፡ ጥዑይ-መርመራ ናይ ምስትንፋስ መርመራ ክግበር፡ እዚ ድማ
ነቶም ኣስራሕቲ ኣዝዮም ብቕርቢ ምስቶም COVID-19 ዝተታሕዙ
ወይ ውን ተለኺፎም ከይኮኑ ዝጥርጠሩ፡ መርመራ ክግበር ምኽሪ
ይህብ፡ እንተኾነ ኣየገድድን።

ገጽ መሸፈኒ ክኸውን ይኽእል (ኣብነት ናይ መጥባሕቲ ወይ ሕክምና
መሸፈኒ ገጽ) ከምኡውን ናይ ገጽ መሸፈኒ። ብተወሳኺ:

 መጽናዕትታት ከም ዚሕብሮ ኤN95 ዚብሃል መሳርሒ

እንተ ወሓደ ኸምኡውን ከም ምንጪ ንምቍጽጻር ዚሕግዝ
መጥባሕቲ ዚግበረሉ ማስኬራታት ይዓዪ እዩ፣ ዋላ እውን ናይ
ምስትንፋስ ቫልቫል ኣለዎ።*

 መተንፈሲ መሳርሒ ኣብ ኣፍን ኣፍንጫን እቲ ዚኽደኖ ሰብ ካብ
ናይ ገጽ መጐልበቢ ወይ ናይ ዓለባ መጐልበቢ ንላዕሊ ምሉእ
ሸፈነ ይገብሩ። እቲ መሸፈኒ ብቑዕ እንተ ዀይኑ ነቲ መተንፈሲ
መሳርሒ ብምፍታን ኪረጋገጽ ይከኣል እዩ፣ እዚ ኸኣ ናይ ገጽ
ማስኬራ ኺግበር ዘይከኣል እዩ።



ማይ መጥባሕቲ N95 (በቲ ምሕደራ መግቢን መድሃኒትን
[Food and Drug Administration, FDA] መረጛገጺ
ዝረኸበ) ከም ምንጪ መከላኸሊ ወይ ከም PPE ኣብቶም ፈሳሲ
ዘሳትፍ ስረሓት ንምክልኻል ተባሂሉ ተጣቃምነት ዝረክብ ኢዩ።

ብፍታው ተጠቃምነት

እቲ ሙሉእ ናይ ምስትንፋስ መደብ ነቲ fit testing ዘጠቓለለ, እቶም
ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት መተንፈሲ መሳርሒታት ከም ውልቃዊ
መከላኸሊ መሳርሒ (Personal Protective Equipment,
PPE) ገይሮም ኪጥቀሙሉ ኺሓትትዎም ከለዉ ኢዩ ተጠቃምነት
ዝረክብ፡ — እዚ ድማ እቲ DOSH ተጠቃምነት ይርከብ ኣይርከብ
ብዘየገድስ ክኸውን ይኽእል።

ሓደ ኣስራሒ መተንፈሲ መሳርሒ ምጥቃም ኣድላዪ ኸም
ዘይኰነ ምስ ዝውስን ሓደ ሰራሕተኛ ግን ነዚ ኽገብር እንተ ደልዩ
ብፍታው ክትጥቀመሉ ዘድሊ ብቕዓታት ይዓዪ ኢዩ። ኣስራሕቲ
ንሰራሕተኛታቶም ነቲ ተጠቃምነት ናይ መከላኸሊ መሳርሒ ወይ
ንብረት ብመሰረት ናይ ዋሺንግቶን ናይ ምሕደራ ኮድ [Washington
Administrative Code, WAC] 296-62-601 ክሳብ WAC
296-62-60103 ዘሎ ሕጋጋት ጥራይ ከገድድዎም ኣለዎም።
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601

መስተንፈሲ — እዚ ኢኣዝዩ ውሑስ ኣማራጺ

ጥዑይ-መርመራ ብወለንታ ዝግበር ዓይነት መረመራ ኣይኮነን፡
እንተኾነ ነቲ ምትሕልላፍ ሕማም ንምቁጽጻር ንኽግበር ይምከር።

መተንፈሲ መሳርሒ ነቶም ዚሽፈኑ ሰባት ዜተኣማምን ልዑል መጠን
ውሕስነት ምእንቲ ኺረኽቡ ተባሂሎም ዝተሰርሑን ብተደጋጋሚ
ምቁጽጻር ዝግበረሎምን ኢዮም። — እዚ ዝያዳ ዝለዓለ ካብ ናይ

* ረአ ሃገራዊ ትካል ናይ ስራሕ ድሕንነትን ጥዕናን [National Institute for Occupational
Safety and Health, NIOSH] ሕታም ቁጽሪ 2021-107 ኣብ
www.cdc.gov/niosh/docs/2021-107. ብተወሳኺውን መተንፈሲ ቫልቫት ወይ ንደገመተንፈሲ ዝጠቕሙ መሳርሒ ከይመኸኑ ኣብ ዝኾነ ናይ ክሊኒክ ስረሓት ክዝውተር የብሎምን።

Division of Occupational Safety and Health
www.Lni.wa.gov/HazardAlerts | 1-800-423-7233

ተወዲኡ

መተንፈሲ መሳርሒ ከም ምንጪ ምቍጽጻር

ሓገዝ ሕተት ካብ L&I

ሓደ ኣስራሒ ን ገለ ሰራሕተኛታት ምስ ዝጥርጥር (ከም ኣብነት ብ
COVID-19 ተጠቂዑ ክኸውን ዝኽእል ሰራሕተኛ)እቲ ሰራሕተኛ
ንምቁጽጻር ተባሂሉ N95 ወይ ካልእ መስተንፈሲ ክጥቀም ክኽእል
ኣለዎ (እዚ ድማ ንኻሎኦት መታን ከይልከፉ ተባሂሉ ዝግበር ኢዩ)፡
እዞም ዝስዕቡ ውን ክዝርርዘሩ ይኽእሉ:

L&I ናይ COVID-19 ወብፐጅ



ሰራሕተኛታት ነዚ ተጠቃምነት ብወለንቶኦም ከም ዝኾነ
ዝሓስቡሉ ኣብ ምዕራፍ 296-842 WAC ኣሎ, እዚ ከኣ ሕጊ
ምስትንፋስ ኢዩ።
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-842

 እዚ ጎዶሎ ናይ መተንፈሲ መሳርሒ ፕሮግራም ኣድላዪ

ኢዩ (ንኣብነት N95 ነዚ ኣብ ናይ ምጥቃም ሕጊ መተንፈሲ
መሳርሒ ቕዳሕ ሰሌዳ 2 ዘሎ ጥራይ ዝተሓጽረ ኢዩ) እቲ
ኣስራሒ ኸኣ ኣጠቓቕማኡ ንጥዕና ወይ ንድሕንነት ሓደገኛ
ከም ዘይኰነ ከረጋግጽ ኣለዎ።

www.Lni.wa.gov/COVIDSafety

ተራኸብ ምስ L&I
ኢመይል EyeOnSafety@Lni.wa.gov, ወይ ደውል
1-800-423-7233።

ናይ ምኽሪ ፕሮግራም
L&I ንኣስራሕቲ ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ስልጠና ከምኡውን
ተክኒካዊ ሓገዝ ትህብ እያ ። ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ
ብተወሳኺ ናይ ናጻ ምስጢራዊ ምኽሪ ኣብዚ ርኸብ፡
www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants።

 እቲ ሰራሕተኛ ነቲ መስተንፈሲ ኣብ ግዜ ምቁጽጻር ምንጪ

ጥራይ ክጥቀም ከም ዘለዎ ክምዝግብ ኣለዎ (iእዚ ድማ እቲ
መስተንፈሲ ጥዑይ-መርመራ እንተዘይኮይኑ ኢዩ)።

 ጥዑይ-መርመራ ክትወስድ ነተባብዕ፡ ግን ግድነት ኣይኮነን።

እዚ መጠንቀቕታ እዚ ኣብ ስራሕ ብዛዕባ ድሕንነትን ጥዕናን ኬስዕቦ ዚኽእል ሓደጋታት ንምፍላጥ ተባሂሉ እዩ ። እዚ ሕጊ ኣይኰነን፡ ዝኾነ ሓድሽ
ሕጋዊ ግዴታታት እውን ኣይፈጥርን እዩ ። L&I ንኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ነቲ ኣብ www.Lni.wa.gov/SafetyRules ፍሉይ ብቕዓታት ዜድሊ
ድሕንነትን ጥዕናን ዚምልከት ሕግታት ኪምርምሩ ሓሳብ ወይ ምኽሪ ይህብ።
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