
 

 102-59-2020 

መስከረም 2020    መጠን 2, እትም 6 
  

 

የጽዳት ስራ የስራ ጫና የዳሰሳ ጥናት የተጠናቀቀው በዚህ ዓመት ነበር: 660 ምላሾች ነበሩን- በሙሉ Washington የሚገኙ 

የፅዳት ሠራተኞች በመስመር ላይ፣ በፖስታ እና በስልክ ተሳትፈዋል፡፡ የተሳተፉት ሁሉንም እናመሰግናለን! 

በዚህ የዜና መጽሄት እትም ላይ በCOVID-19 ወረርሽኝ ወቅት በሚሰሩበት ጊዜ በተለይ ለጤንነትዎ አስፈላጊ የሆኑ የተወሰኑ 

ውጤቶችን ማጋራት እና የተወሰኑ ጉዳዮችን ማጉላት እንፈልጋለን፡፡  

• 660 የፅዳት ሠራተኞች 

• 56% ሴት 

• አማካይ ዕድሜ: 45 ዓመት  

• ጥናቱ በስምንት (8) ቋንቋዎች ይገኝ ነበር፡፡  

o ስፓኒሽ እና ቬትናሚዝ በጣም ጥቅም 
ላይ የዋሉ እንግሊዝኛ ያልሆኑ 
ቋንቋዎች ነበሩ፡፡ 

• 29% የሰራተኛ ማህበር አባላት ነበሩ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ስለ የዳሰሳ ጥናታችን መልስ ሰጭዎች: 

 



  

የዳሰሳ ጥናቱን የተሟላ ውጤት በማጥናት ዝመናዎችን እናቀርባለን፤ እነዚህ በጽዳት ስራ የስራ ጫና ጥናት ድህረ ገጽ ላይ 

ይታተማሉ እና በእኛ የዜና መጽሔት እትም ውስጥ ይገለፃሉ - እዚህ ይመዝገቡ! 

 

 

አንዳንድ የመጀመሪያ ግኝቶች: 

• ለጥናታችን ምላሽ ከሰጡ የፅዳት ሰራተኞች መካከል 20 በመቶ የሚሆኑት ማለት ይቻላል ባለፉት 12 
ወራቶች ውስጥ በሥራው ላይ እያሉ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል፡፡ 

o ይህ ብዙውን ጊዜ በሌሎች ሥራዎች ላይ ባሉ ሠራተኞች ሪፖርት ከተደረገው  የበለጠ ነው 
• የፅዳት ሠራተኞች እንዲሁ በጣም ጠንክረውና በጣም በፍጥነት እየሠሩ መሆናቸውን፣ እና ሥራቸውን 

በደንብ ለማከናወን በቂ ኬሚካሎች/መሣሪያዎች አለመኖሩን ሪፖርት አድርገዋል:   

o አንዳንድ ጊዜ ወይም ብዙ ጊዜ 91% የሚሆኑት “በጣም በፍጥነት” እንደሚሰሩ ሪፖርት 
አድርገዋል  
 

o 17% የሚሆኑት እንደገለጹት በጭራሽ ፣ በጭራሽ ፣ ወይም አልፎ አልፎ “ሥራቸውን 

ለማጠናቀቅ በቂ ጊዜ” እንዳላቸው ሪፖርት አድርገዋል፡፡ 

o 18% የሚሆኑት ሥራውን ብዙ ጊዜ ወይም በየቀኑ የሚያከናውኑ በቂ ሰዎች አለመኖራቸውን 

ሪፖርት አድርገዋል 

o 15% የሚሆኑት በመደበኛ ሥራቸው ጊዜ ለመዝለል ፣ ለመጓዝ ፣ ወይም ለመውደቅ 

“ምናልባትም በጣም ወይም በጣም"  እንደሚችሉ ሪፖርት አድርገዋል  

o ሪፖርት ከተደረጉት ዋና ዋና መንስኤዎች መካከል “መጣደፍ” አንዱ ነው 

o 33% የሚሆኑት የመሣሪያዎቻቸው ወይም የመሣሪያዎቻቸው ጥራት እንደ “መጥፎ” ወይም 
“በቂ” ደረጃ ሰጡ 
 

o 35% የሚሆኑት ይህ በሥራቸው ላይ አሉታዊ ተፅእኖ እንዳደረበት (አዝጋሚ ለውጦች 

ያስከትላል ፣ ወይም ጠንከር ብለው እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል)  

o 14% የሚሆኑት በቂ ጥራት ያለው የጽዳት አቅርቦቶች እንዳልተሰጣቸው ተናግረዋል 

እነዚህ ግኝቶች ከ500 በላይ የአውስትራሊያን ጽዳቶች ጥናት ጋር ይመሳሰላል፣ 91% ስራቸውን በችኮላ ማድረጋቸውን ሪፖርት አድርገዋል እና 80% 

የሚሆኑት ጥራት ያለው ሥራ ለማከናወን በቂ የጽዳት መሳሪያዎች እንዳላገኙ ሪፖርት አድርጓል (United Workers Union, Australia) 

 በመጪዎቹ ወራቶች እነዚህን ጉዳዮች በጥልቀት እንመረምራለን፡፡  

 

 

 

 

* የቁጥር ስርዓታችንን ማዘመናችንን እባክዎን ያስተውሉ- ግራ መጋባትን ለማስወገድ እባክዎን የቆዩ ጽሑፎችን በልዩ የህትመት ቁጥሮች ላይ ይመልከቱ፡፡ አንባቢዎቻችን ለሰጡን አስተያየት እናመሰግናለን! 

1  የፅዳቶች ዳሰሳ ጥናት: በCoronavirus ወቅት አስፈላጊ የንጽህና ሥራን ለማቅረብ በቂ ጊዜ የለም፡፡ United Workers Union, Australia፡፡ ግንቦት 2020. 

 

https://www.lni.wa.gov/safety-health/safety-research/ongoing-projects/janitorial-workload-study
https://public.govdelivery.com/accounts/WADLI/subscriber/new?topic_id=WADLI_67
https://www.unitedworkers.org.au/cleaner-survey-not-enough-time-to-deliver-essential-cleaning-work-during-coronavirus/?fbclid=IwAR2lVI8lGGjyoYiRleA6K8flIlvAeX1KO57d6gH0zCxkyAfrEwxa2eS65ow

