አዲስ ክፍል

WAC 296-62-600 የመመረዝ እና ተላላፊ በሽታዎች የህዝብ ጤና ድንገተኛ ሪፖርት እና የማሳወቂያ
መስፈርቶች።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60001 ዓላማ እና ወሰን።

WAC 296-62-600 እስከ 296-62-60005

የመመረዝ ወይም ተላላፊ ወረርሽኞችን ለ L&I የሥራ ደህንነት እና ጤና ክፍል (DOSH) ሪፖርት ለማድረግ
የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን እና በዚህ ደንብ ውስጥ በተገለጸው መሰረት እና ከጤና ድንገተኛ የሰራተኛ ደረጃዎች ህግ
ክፍል 2 እና 3፣ ምዕራፍ 252፣ የ2021 ህጎች ጋር በተጣጣመ መልኩ በህዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት
የመመረዝ ወይም ተላላፊ በሽታዎች ተጋላጭነት ለሰራተኞች ማሳወቂያን ያቀርባል ። በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት
እነዚህ መስፈርቶች በዋሽንግተን ግዛት ላሉ ቀጣሪዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።
[]

አዲስ ክፍል

4/06/2022 08:24 AM

[ 1 ]

NOT FOR FILING OTS-3146.6

WAC 296-62-60002 ፍቺዎች።

የተሸፈነ ሰራተኛ። በWAC 296-27-02103 መሠረት ጉዳታቸውን

እና ሕመማቸውን በአሰሪው የOSHA 300 መዝገብ ላይ የመመዝገብ ኃላፊነት ያለበት ማንኛውም ሠራተኛ፣ በጊዜያዊ
የእርዳታ አገልግሎት፣ በሊዝ አከራይ አገልግሎት፣ በWAC 296-27-02103(2) መሰረት እነዚህን ሰራተኞች በየቀኑ
የሚቆጣጠሩ ከሆነ የሰራተኞች አቅርቦት አገልግሎትን ጨምሮ ማለት ነው።
የህዝብ ጤና ድንገተኛ። ወረርሽኙን ጨምሮ ማንኛውንም የመመረዝ ወይም ተላላፊ በሽታ በተመለከተ የተሰጠ
መግለጫ ወይም ትእዛዝ ማለት ነው፡
(ሀ) የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም አውራጃዎች የሚሸፍን ብሄራዊ
ወይም ክልላዊ ድንገተኛ አደጋ ሲያውጅ ወይም
(ለ) የዋሽንግተን ግዛት ገዥ በ RCW 43.06.010(12) በግዛቱ ውስጥ በእያንዳንዱ አውራጃ የአስቸኳይ
ጊዜ አዋጅ ሲያውጅ።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60003 አጠቃላይ መመሪያዎች።

(1) WAC 296-62-600 እስከ 296-62-

60005 ማንኛውም ሰራተኛ ማንኛውንም የጤና ሁኔታ ወይም ምርመራ ለቀጣሪያቸው/ዎች እንዲገልጽ አይጠይቅም።
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(2) WAC 296-62-600 እስከ 296-62-60005 አሠሪው በግዛት ወይም በፌዴራል ሕጎች ውስጥ
ያሉትን ሌሎች የሪፖርት ማቅረቢያ ግዴታዎችን አይቀይርም ወይም አያስወግድም።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60004 በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት ለተከሰቱ ወረርሽኞች የማሳወቅ መስፈርቶች።
ቀጣሪዎች ወረርሽኞችን በሚከተለው መልኩ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።
(1) በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት፣ በሥራ ቦታ ወይም በሥራ ቦታ ከ50 በላይ ሽፋን ያላቸው
ሠራተኞች ያሏቸው ቀጣሪዎች፣ የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡(ሀ) ለ L&I የሥራ ደህንነት እና ጤና ክፍል (DOSH) ማሳወቂያ በደረሰው በ24 ሰዓት ውስጥ ሪፖርት
አድርግ፡(i) በማንኛውም ጊዜ ውስጥ የዋሽንግተን ስቴት የጤና ክፍል ወይም የአካባቢ ጤና ሥልጣን ባለስልጣን
COVID-19 ወረርሽኝ መከሰቱን ለአሠሪው ባሳወቀበት በማንኛውም ወቅት ምርመራ በተደረገበት የሥራ ቦታ ወይም
የሥራ መስክ አሥር ወይም ከዚያ በላይ በምርመራ የተረጋገጡ ሽፋን ያላቸው ሠራተኞች ወይም
(ii) በሚከተሉት የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ነጥቦች መካከል ባለው በማንኛውም ጊዜ ውስጥ ምርመራው
የተሰበሰበባቸው አስር ወይም ከዚያ በላይ የተረጋገጡ ሰራተኞች፡
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ጀምር፡ በስራ ቦታ ወይም በስራ መስክ ማንኛውም ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የተረጋገጠ የተያዙ ሰራተኞች
በ14 ተከታታይ የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ ሲከሰት።
መጨረሻ፡ በስራ ቦታ ወይም በስራ መስክ ለሚሰራ ማንኛውም ሰራተኛ የመጨረሻው የመያዝ ውጤት ከተገኘ
28 ተከታታይ የቀን መቁጠሪያ ቀናት አልፈዋል።
(ለ) ለ DOSH 1-800-4BE-SAFE (1-800-423-7233) በመደወል እና የገዳይነትን፣ ሆስፒታል
መተኛትን፣ የአካል መቆረጥ ወይም የዓይን መጥፋትን ምርጫውን በመጠቀም ሪፖርት ያድርጉ።

ነፃ መሆን

• ወረርሽኙ እስካልቆመ ድረስ በአሁኑ ጊዜ በወረርሽኝ ውስጥ ያሉ አሰሪዎች ለ DOSH ሪፖርት ማድረጋቸውን መቀጠል አያስፈልጋቸውም።
• በወረርሽኙ ውስጥ ያሉ ቀጣሪዎች የተዛማች ሁኔታዎችን የውሸት መያዛቸውን የተረዱ፣ የወረርሽኙን ሁኔታ እንደገና ገምግመው ለDOSH ሪፖርት ማድረግ
አይጠበቅባቸውም። በተመሳሳይ ያልተቋረጠ ወረርሽኝ ውስጥ እንዳሉ ሆነው መስራታቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ።

(2) ለዚህ ንዑስ ክፍል ዓላማ፡(ሀ) “የሥራ መስክ” ወይም “የሥራ ቦታ” ማለት ማንኛውም ሠራተኛ ወይም ሠራተኞች በተቀጠረበት ቦታ፣
መሬት፣ ግቢ፣ ክፍል ወይም ሌላ ቦታ አሰሪው የመድረስ ወይም የመቆጣጠር መብት ባለው ስራ ወይም ለአገልግሎት
አፈጻጸም ተቀጥሯል።
(ለ) "በምርመራ የተረጋገጠ" ማለት የመርዛማ ወይም ተላላፊ በሽታ መያዝ ማለት ነው።
ጠቃሚ፡- ለDOSH ሪፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ የሰራተኛ ስም ወይም የግል መለያ መረጃ አያካትቱ።
[]
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አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60005 ሊሆኑ ከሚችሉ ተጋላጭነቶች ጋር የተያያዙ የማሳወቂያ መስፈርቶች።

የዚህ ክፍል

ንኡስ አንቀፅ (1) እና (2) በRCW 9A.50.010 እንደተገለጸው ከጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውጪ
ቀጣሪዎችን ይመለከታል። የዚህ ክፍል ንኡስ አንቀፅ (3) እና (4) በጤና አጠባበቅ ተቋሞች ላይ በRCW
9A.50.010 በተገለጸው መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል። የዚህ ክፍል ንኡስ አንቀጽ (4) ለሁሉም ቀጣሪዎች ይሠራል።
(1) በRCW 9A.50.010 ላይ እንደተገለጸው የጤና እንክብካቤ ተቋማት ከሆኑ ቀጣሪዎች በስተቀር፣
አሠሪው የመጋለጥ እድልን የሚገልጽ ማስታወቂያ ከደረሰው፣ አሠሪው ሊጋለጥ በሚችል በአንድ የሥራ ቀን ውስጥ
የሚከትተለውን ማድረግ አለበት፡(ሀ) ብቁ የሆነው ግለሰብ የመርዛማ ወይም ተላላፊ ሊሆን በሚችልበት በተመሳሳይ ቀን ውስጥ በተመሳሳይ
የሥራ ቦታ ግቢ ውስጥ ለነበሩ ሁሉም ሽፋን ያላቸው ሰራተኞች የጽሁፍ ማስታወቂያ ያቅርቡ። የጽሁፍ ማስታወቂያው
የተሸፈነው ሰራተኛ የመርዛማ ወይም ተላላፊ በሽታ የተጋለጠ ሊሆን እንደሚችል መግለጽ አለበት።
(i) COVID-19፣ ብቁ የሆነው ግለሰብ ታምሞ/የህመም ምልክቶች ከመታየቱ ከሁለት ቀናት በፊት
(ወይንም ለአሲምፕቶማ ሰዎች፣ የፈተና ናሙና መሰብሰብ ሁለት ቀናት ሲቀረው) ብቁ የሆነው ግለሰብ ከስራ ቦታው
እስከሄደበት እና/ወይም እስከተገለለበት ድረስ ብቁ የሆነ ግለሰብ የመርዛማ ወይም ተላላፊ ሊሆን ይችላል።
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(ii) የጽሑፍ ማስታወቂያው አሠሪው በመደበኛነት ከሥራ ስምሪት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ለማስተላለፍ
በሚጠቀምበት መንገድ መሆን አለበት፣ በዚህ ብቻ ሳይወሰን፣ የግል አገልግሎት፣ ኢሜይል ወይም የጽሁፍ መልእክት

በተላከ በአንድ የስራ ቀን ውስጥ ሰራተኛው በምክንያታዊነት ሊደርሰው የሚችል ከሆነ።።

(iii) የጽሑፍ ማስታወቂያው በእንግሊዝኛ እና አብዛኞቹ ሠራተኞች በሚረዱት ቋንቋ መሆን አለበት።
(ለ) እንዲሁም ለሚከተሉት የጽሁፍ ማስታወቂያ ያቅርቡ፡(i) በWAC 296-62-600 እስከ 296-62-60005(1) የተገለጸው ማንኛውም የተሸፈኑ ሰራተኞች
የሰራተኛ ማህበሩ ተወካይ ካለ።

(ii) በWAC 296-62-600 እስከ 296-62-60005(1) የተገለጸ ማንኛውም ጊዜያዊ የእርዳታ
አገልግሎት፣ የሰራተኛ አከራይ አገልግሎት፣ ወይም ሽፋን ያለው ሰራተኛ የሰራተኛ አቅርቦት አገልግሎት አሰሪዎች።

(ሐ) የጽሑፍ ማስታወቂያ እና የማስታወቂያ ጊዜ በ WAC 296-62-600 እስከ 296-62-60005
(1) (a) (iii) በዚህ ንዑስ ክፍል ውስጥ የማኅበር ተወካዮችን እና አሰሪዎችን ለማስታወቅ ተፈጻሚ ይሆናል።
(2) በዚህ ክፍል ስር ያለው ማንኛውም የጽሁፍ ማስታወቂያ የትኛውንም የሰራተኛ ስም ወይም የግል መለያ
መረጃን ላያካትት ይችላል።
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(3) በRCW 9A.50.010 እንደተገለጸው የጤና አጠባበቅ ተቋማት የሆኑ አሰሪዎች የሚከተሉትን ማድረግ
አለባቸው፡(ሀ) የመርዛማ ወይም ተላላፊ በሽታ ተጋላጭነት የታወቀ ወይም የተጠረጠረ ማንኛውንም ሠራተኛ በ24 ሰዓት
ውስጥ ያሳውቃል።
(ለ) ከሠራተኛው ፈቃድ ጋር፣ ሠራተኛው የመርዛማ ወይም ተላላፊ በሽታ መጋለጥ ስለሚታወቅ ወይም
ስለተጠረጠረ በ24 ሰዓት ውስጥ ለማኅበሩ ተወካይ ያሳውቁ።
(4) ለዚህ ንዑስ ክፍል ዓላማ፡(ሀ) ከፍተኛ ተጋላጭነት። ብቃት ያለው የመተንፈሻ መሣሪያ እና ሌሎች የሚፈለጉ የግል መከላከያ መሳሪያዎችን
ሳይለብሱ ከሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ መሆን ማለት ነው።
(i) ብቁ ከሆነ ግለሰብ ጋር በስድስት ጫማ ውስጥ በድምሩ ለ15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ በ24-ሰአት
ጊዜ ውስጥ ብቁ የሆነ ግለሰብ አስተላላፊ በሆነበት ወቅት።
(ii) የኤሮሶል ማመንጨት አሠራርን የሚሠራ ብቁ ሰው ባለበት ክፍል ውስጥ መገኝት። ኤሮሶል የማመንጨት
ሂደቶች ተብለው የሚታሰቡት ዝርዝር በ
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID19Inf
ectionControlForAerosolGeneratingProcedures.pdf ላይ ይገኛል።
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(iii) የማጽዳቱ ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ብቁ የሆነ ሰው የኤሮሶል ማመንጨት ሂደት ባደረገበት ክፍል
ውስጥ።

ማስታወሻ፡

COVID-19 ብቁ የሆነ ግለሰብ የመርዛማ ወይም ተላላፊ ብሽታ ሊይዘው የሚችለው ብቁ የሆነዉ ግለሰብ ታምሞ/ምልክት ከመታየቱ ከሁለት ቀናት በፊት (ወይም፣ ምንም ምልክት
ለሌላቸው ሰዎች፣ ከምርመራው ናሙና መወሰድ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ) እስከ ብቁ የሆነዉ ግለሰብ ከስራ ቦታው ለቆ እስከወጣበት እና/ወይም ተለይቶ እስከወጣ ድረስ፣ ወይም
የበሽታ መቆጣጠሪያ ማእከል (CDC) ወደ ሥራ የመመለሻ መስፈርት በተለመደው የሰራተኛ ፕሮቶኮል እስኪያልፍ ድረስ፣ የረዘመውን በመውሰድ
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html ይመልከቱ፤ ዲሴምበር 23፣ 2021 የተደረገ)።

ማስታወሻ፡

ጊዜን ማጽዳት ማለት በ 99.9 በመቶ የማስወገጃ ቅልጥፍና በ CDC መመሪያዎች መሰረት ኤሮሶልን ከክፍል ውስጥ ለማስወገድ የሚፈጀው ጊዜ ማለት ነው።
(https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1 ይመልከቱ)። ይህ ከሂደቱ ማብቂያ በኋላ ከሶስት ሰአት ያልበለጠ
ነው። በ DOH ክሊኒካዊ ፋሲሊቲ መስፈርቶች (በሰዓት ስድስት የአየር ልውውጦች) በተገነቡ ክሊኒካዊ ቦታዎች አንድ ሰአት በቂ ነው እና በአየር ወለድ ኢንፌክሽን ማግለል ክፍል
(AIIR) ውስጥ 15 ደቂቃ በቂ ነው።

(ለ) ሊጋለጥ የሚችል ማስታወቂያ። ከሚከተሉት ውስጥ የትኛውንም ማለት ነው፡(i) ከሕዝብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣኖች ወይም ፈቃድ ካለው የሕክምና አገልግሎት አቅራቢው አንድ ሠራተኛ
በሥራ ቦታው ላይ ላለው ብቃት ላለው ግለሰብ መጋለጡን ለአሰሪው ማሳወቅ፣
(ii) ከሠራተኛው ለአሠሪው ማስታወቂያ ወይም የአደጋ ጊዜ እውቂያቸው፣ ሠራተኛው ብቃት ያለው ግለሰብ
መሆኑን ወይም
(iii) ሠራተኛው ብቃት ያለው ግለሰብ መሆኑን በአሰሪው የፈተና ፕሮቶኮል በኩል ማስታወቅ።
(ሐ) ብቁ የሆነ ግለሰብ. ማንኛውም ሰው የሚከተለው ያለው፡(i) የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጉዳይ ለሆነው የመርዛማ ወይም ተላላፊ በሽታ አወንታዊ የላብራቶሪ ምርመራ፣
(ii) ፈቃድ ባለው የጤና እንክብካቤ አቅራቢ የሕዝብ ጤና ድንገተኛ ጉዳይ የሆነውን የመርዛማ ወይም
ተላላፊ በሽታ አወንታዊ ምርመራ፣
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(iii) የሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ምክንያት ከሆነው የመርዛማ ወይም ተላላፊ በሽታ ጋር በተዛመደ
የሕዝብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣን እንዲገለል ትእዛዝ፤ ወይም
(iv) በአካባቢው የጤና ክፍል ውሳኔ የሕዝብ ጤና አስቸኳይ ጉዳይ በሆነው ተላላፊ ወይም ተላላፊ በሽታ
ምክንያት ሞተ።
(መ) የሥራ ቦታ። ማለት ህንጻው፣ ማከማቻው፣ ፋሲሊቲው፣ የግብርና መስክ ወይም ሌላ ብቃት ያለው
ግለሰብ የሰራበት ቦታ ማለት ነው። "የስራ ቦታ" ምንም አይነት ህንጻዎችን፣ ወለሎችን ወይም ሌሎች የአሰሪው
ቦታዎችን ብቁ የሆነ ግለሰብ ያልገባበትን አያካትትም።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-601 የህዝብ ጤና ድንገተኛ በፈቃደኝነት የግል መከላከያ መሳሪያዎች አጠቃቀም።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60101 ዓላማ እና ወሰን።

WAC 296-62-601 እስከ 296-62-60103 በሕዝብ

ጤና ድንገተኛ ወቅት ለሠራተኞች በፈቃደኝነት የግል መከላከያ መሳሪያዎችን ለመጠቀም የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን
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በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት የመከላከያ መሳሪያዎችን እና እቃዎችን መጠቀምን በተመለከተ፣ ምዕራፍ 252፣
የ2021 ህጎች፣ ከምዕራፍ 146፣ የ2021 ህጎች (SB 5254) ጋር በማስማማት ይሰጣል። በሕዝብ ጤና ድንገተኛ
አደጋ ወቅት እነዚህ መስፈርቶች በዋሽንግተን ግዛት ላሉ ቀጣሪዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60102 ፍቺዎች።

ሰራተኛ። ጊዜያዊ የእርዳታ አገልግሎት፣የሰራተኛ አከራይ አገልግሎት፣

የሰራተኛ አቅርቦት አገልግሎትን በ WAC 296-27-02103(2) መሠረት የእለት ተእለት ሰራተኞች የሚቆጣጠሩ
ሰራተኞችን ጨምሮ በWAC 296-27-02103 መሰረት ጉዳታቸውን እና ህመማቸውን በአሰሪው የ OSHA 300
መዝገብ ላይ የመመዝገብ ቀጣሪው ሃላፊነት ያለበት ማንኛውም ሰራተኛ ማለት ነው።

የህዝብ ጤና ድንገተኛ። ማለት ግለሰቡ ወይም ንግዱ የሚሰራበትን ስልጣን የሚሸፍን ማንኛውንም የመርዛማ

ወይም ተላላፊ በሽታን ከመቆጣጠር እና ከመከላከል ጋር የተያያዘ መግለጫ ወይም ትእዛዝ ይሰጣል እና እንደሚከተለው

ተሰጥቷል።
(ሀ) የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ወይም ክልላዊ ድንገተኛ አደጋ አወጀ፤
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(ለ) ገዥው በ RCW 43.06.010(12) መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ወይም
(ሐ) በአካባቢው የጤና መኮንን በRCW 70.05.070 መሠረት ትእዛዝ ተሰጥቷል።
[]

አዲስ ክፍል

WAC 296-62-60103 የግል መከላከያ መሳሪያዎችን በፈቃደኝነት መጠቀም።

(1) ሠራተኞቹ ወይም

ሥራ ተቋራጮች የተለየ ዓይነት የግል መከላከያ መሣሪያዎችን እንዲለብሱ የማይፈልግ ማንኛውም አሠሪ የሠራተኛውን

ወይም ሥራ ተቋራጩን ያንን ልዩ የመከላከያ መሣሪያ ወይም ዕቃ በፈቃደኝነት ሲጠቀም ጓንት፣ መነጽሮች፣ የፊት

መከላከያ እና የፊት ጭንብልን ጨምሮ ሰራተኛው ወይም ኮንትራክተሩ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ማድረግ አለበት።
(2) የዚህ ክፍል ንኡስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ተፈጻሚ የሚሆነው፡(ሀ) የእነዚህ የመከላከያ መሳሪያዎች እና እቃዎች በፈቃደኝነት ጥቅም ላይ መዋላቸው በሥራ አካባቢ ላይ
አደጋዎችን አያስተዋውቅም እና በሁለቱም በዚህ ምዕራፍ ከተደነገገው ድንጋጌዎች እና በሠራተኛ እና ኢንዱስትሪዎች ክፍል
(L&I) የሥራ ደህንነት ክፍል እና ጤና (DOSH) የተደነገጉ ተዛማጅ ሕጎች ጋር የሚስማማ ነው።
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(ለ) የፊት መሸፈኛዎችን መጠቀም በአሠሪው የደህንነት መስፈርቶች ላይ ጣልቃ አይገባም እና
(ሐ) የእነዚህ የመከላከያ መሳሪያዎች እና እቃዎች በፈቃደኝነት ጥቅም ላይ መዋላቸው በጤና ክፍል ወይም በ
DOSH ለተቋቋመው የተለየ የመሳሪያ ዓይነት ደረጃዎችን አይቃረንም።
(3) አሠሪው በፈቃደኝነት የግል መከላከያ መሳሪያዎችን መጠቀም ለሥራ ቦታ ጤና እና ደህንነት ሁሉንም
የቁጥጥር መስፈርቶች የሚያሟላ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል።
[]
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