
የCOVID-19 የሰራተኛ የበሽታው ምልክት 
ማረጋገጫ  
በስራ ቦታ ላይ ተገኝቶ የመስራት ክልከላዎች በገዥ ኢንስሊ የተነሱ በመሆኑ፣ ዕለታዊ የCOVID-19 የሰራተኛ የበሽታው 
ምልክት ማረጋገጫ የሰራተኞችን ደህንነት እና UW ካምፓስ እና ማህበረሰቡን ጤና ለማረጋገጥ ሲባል ወደ ስራ 
ቦታቸው ከሚመለሱ ሰራተኞች ይጠየቃል።  

እነዚህ መስፈርቶች በውል ሽፋን የሚሰሩ፣ ልዩ የማህበር ያልሆኑ ሰራተኞችን፣ ጊዜያዊ በሰአት ክፍያ የሚሰሩ 
ሰራተኞችን፣ እና ሙያተኛ ሰራተኞችን፣ የት/ቤት የጤና ሀኪሞችን፣ እና ከሰራተኞች ጋር ግንኙነት ያላቸው የኮሌጅ 
ለኮሌጅ አትሌቲክስ (ICA) የውል ሰራተኞችን ጨምሮ በሁሉም በUW የስራ ቦታዎች በሚሰሩ ሰራተኞች እና የተማሪ 
ሰራተኞች ላይ ተፈጻሚነት አላቸው። ከUW ጋር የመጠባበቂያ የስራ ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች፣ የክፍያ ሰራተኞች እና 
ሌሎች በUW የስራ ቦታ የሚሰሩ ሆኖም የUW ሰራተኛ ያልሆኑ ሰራተኞችም እነዚህ መስፈርቶች ይመለከቷቸዋል። 
በስልክ የሚሰሩ ሰራተኞች ስራቸውን የሚሰሩት በርቀት ቤታቸው ውስጥ ወይም የUW የስራ ቦታ ባልሆነ ቦታ ሆነው 
ከሆነ ይህን ማረጋገጫ መሙላት አይጠበቅባቸውም።  

በስራ ቦታ ላይ ሆነው ለሚሰሩ ሰራተኞች የተቀመጡ መስፈርቶች 
በUW የስራ ቦታ የሚሰሩ ሰራተኞች የሚከተሉትን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል: 

• በእያንዳንዱ የጊዜ ሰሌዳ የተያዘለት የስራ ቀን ከበሽታው ምልክት ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣  
• የበሽታው ምልክቶች ከታዩባቸው እና በዚህም ምክንያት ማረጋገጫውን መሙላት ካልቻሉ ከUW የስራ ቦታ 

ውጭ ሆነው መቆየት፣ 

• እንደ ተፈጻሚነቱ፣ የእረፍት ቀን ለመውሰድ ወይም ታመው ባሉበት ወቅት ከቤት ሆነው ለመስራት 
የክፍላቸውን መደበኛ የስልክ አሰራር መከተል፤  

• ከዚህ በታች በተመለከቱት ሁኔታዎች በስራ ቦታቸው ከሚገኙት በሰንጠረዡ ውስጥ ከተዘረዘሩት የሰራተኞች 
ጤና ማዕከላት ጋር ግንኙነት ያድርጉ፡  

o ታክመው COVID-19 ካለብዎት፤ 
o የጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢ ሰራተኛውን የ COVID-19 ምልክቶች የታዩበት በመሆኑ 

ምክንያት እራሱን ከሌሎች ሰዎች እንዲነጥል ካዘዘ፤ 

o ሰራተኞቹ የCOVID-19 አይነት ምልክቶች ከታዩባቸው፤ እና/ወይም  
o በCOVID-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበራቸው (ምልክቶቹ ባይታዩባቸውም እንኳን)  

የጤና ማዕከላት የግንኙነት መረጃ  

የስራ ቦታ  የግንኙነት መረጃ  
ሀርበርቪው የህክምና ማዕከል / Harborview Medical 
Center 

HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-
744-3081  

ዩደብሊው የህክምና ማዕከል - ሞንትሌክ / UW 
Medical Center - Montlake  

Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-
7971 

ዩደብሊው የህክምና ማዕከል - ኖርዝ ዌስት / UW 
Medical Center - Northwest 

jogates@uw.edu | 206-668-1625 

mailto:ehshmc@uw.edu%20%7C
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የሲያትል፣ ቦቴል እና ታኮማ ግቢዎች / Seattle, Bothell, 
and Tacoma campuses 

EH&S Employee Health Center | emphlth@uw.edu 
|206-685-1026 

ማረጋገጫውን መሙላት  
በእያንዳንዱ የጊዜ ሰሌዳ በተያዘለት የስራ ቀን በ UW አገልግሎት መስጫ ለስራ ቦታ ሪፖርት ማድረግ የሚጠበቅባቸው 
ሰራተኞች በማረጋገጫው ስር የተዘረዘሩት የትኛውም ምልክቶች የሌሉባቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ማረጋገጫውን 
መሙላት ይጠበቅባቸዋል። ማረጋገጫው ወደ ስራ ቦታ ከመመጣቱ በፊት ሊሞላ ይችላል፤ ሆኖም ማረጋገጫውን 
ለመሙላት የሚወሰደው ጊዜ በስራ ቦታ ላይ ካልተሞላ በስተቀር እንደ የስራ ሰዐት ተደርጎ አይወሰድም። ወደ ስራ ቦታ 
ከመምጣታቸው በፊት በመኖሪያ ቤታቸው ሆነው ማረጋገጫውን ለመሙላት ቴክኖሎጂውን የማያገኙ ሰራተኞች 
ማረጋገጫውን የሚሞሉበትን ተመራጭ ዘዴ ለማወቅ ከክፍላቸው ጋር መስራት አለባቸው።  

ለሁሉም የካምፓስ ሰራተኞችና የተማሪ ሰራተኞች ማረጋገጫውን ከWorkday ላይ ማግኘት ይችላሉ። በህክምና 
ማዕከላት የሚሰሩ ሰራተኞችና የተማሪ ሰራተኞች እለታዊ ማረጋገጫውን ወደ ስራ ቦታቸው እንደመጡ የህክምና 
ማዕከሉን ሥነ ሥርአቶች ተከትለው መሙላት አለባቸው።  

የምልክቶቹ መታየት  
የበሽታው ምልክቶች የታዩባቸው በመሆኑ ምክንያት ማረጋገጫውን መሙላት የማይችሉ ሰራተኞች የሚከተሉትን 
ማድረግ አለባቸው፡  

ሰራተኛው ቤት ውስጥ ከሆነ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት:  

1. ምልክቶቹ መጠነኛ ቢሆኑም እንኳን በቤት ውስጥ መቆየትና ታሞ ባለበት ወቅት ወደ ስራ አለመሄድ። 
2. በክፍላቸው ሥነ ሥርአቶች መሰረት ለኃላፊው ማሳወቅ። 
3. ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር በስልክ ግንኙነት ማድረግ።  

ሰራተኛው በስራ ቦታ ላይ ከሆነ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት:  

1. ለኃላፊው የ COVID-19 ምልክቶች እንዳሉበት ማሳወቅ፣ ከስራ ቦታ መሄድና በቤት ውስጥ መቆየት።  
2. ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር በስልክ ግንኙነት ማድረግ። 

ሰራተኞች በቤት ውስጥም ይሁኑ በስራ ቦታ በማረጋገጫው ስር የተገለጹት የበሽታው ምልክቶች ከታዩባቸው 
ከሰራተኞች የጤና ማዕከል ጋር ግንኙነት ማድረግ አለባቸው። ይህ ከሰራተኛው ጋር ግንኙነት ያደረጉ ሰዎችን በአግባቡ 
ፈልጎ ለማግኘት እና ለሰራተኞች በግላዊነት ደንቦች መሰረት ድጋፍ ለማድረግ ያስችላል። አስፈላጊ ከሆነ የሰራተኞች 
የጤና ማዕከላት ከUW Medicine ጋር በመተባበር የCOVID-19 ምርመራ ማመቻቸትን ሊረዱ ይችላሉ።  

የጤና ማዕከላት የግንኙነት መረጃ  

የስራ ቦታ  የግንኙነት መረጃ  
ሀርበርቪው የህክምና ማዕከል / Harborview Medical 
Center 

HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-
744-3081  

ዩደብሊው የህክምና ማዕከል - ሞንትሌክ / UW 
Medical Center - Montlake  

Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-
7971 

ዩደብሊው የህክምና ማዕከል - ኖርዝ ዌስት / UW 
Medical Center - Northwest 

jogates@uw.edu | 206-668-1625 
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የሲያትል፣ ቦቴል እና ታኮማ ግቢዎች / Seattle, Bothell, 
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ሰራተኞች አንዴ የበሽታው ምልክቶች እንዳልታዩባቸው ማረጋገጫ ካገኙ እና ለኃላፊያቸው ወደ ስራ መመለስ 
እንደሚችሉ ካሳወቁ በኋላ ወደ ስራ ቦታ ሊመለሱ ይችላሉ። በCOVID-19 የተያዙ ሰራተኞች በሰራተኞች የጤና ማዕከል 
ወይም የሰራተኞቹ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ በሚሰጥ የህዝብ ጤና መመሪያ መሰረት ወደ ስራ ሊመለሱ ይችላሉ። 
ሌሎች የታመሙ ሰራተኞች ያለ ምንም የትኩሳት መቀነሻ መድሀኒቶች መውሰድ ትኩሳታቸው ካቆመላቸው ከ72 
ሰአታት በኋላ ወደ ስራ ሊመለሱ ይችላሉ። የህክምና ማዕከል ሰራተኞችና የተማሪ ሰራተኞች ወደ ስራ ለመመለስ 
የህክምና ማዕከሉን ስርዓቶች ይከተላሉ።  

ለኃላፊዎች የተሰጠ መረጃ  
ማረጋገጫውን መሙላት የማይችሉ ሰራተኞች  
አንድ ሰራተኛ የCOVID-19 ምልክቶች እንደታዩበት በቀጥታ ለእርስዎ ካሳወቅዎት ወይም ሰራተኛው የበሽታው 
ምልክቶች የታዩበት በመሆኑ ምክንያት ማረጋገጫውን መሙላት ካልቻለ ለሰራተኛው የሚከተለውን ትእዛዝ ይስጡ፡  

1. ወደ ቤት ሂድ፣ በቤት ውስጥ ቆይ ወይም ከቤት ሆነህ ስራ።  
2. በስልክ መስራት የማትችል ከሆነ ተገቢውን የእረፍት ጊዜ ጠይቅ።  
3. ከጤና እንክብካቤ አቅራቢህ ጋር በስልክ ተነጋገር  
4. በስራ ቦታ ላይ ለሚገኝ ሰራተኛ የሰራተኞች የጤና ማዕከልን አነጋግር  

 

የጤና ማዕከላት የግንኙነት መረጃ  

የስራ ቦታ  የግንኙነት መረጃ  
ሀርበርቪው የህክምና ማዕከል / Harborview Medical 
Center 

HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-
744-3081  

ዩደብሊው የህክምና ማዕከል - ሞንትሌክ / UW 
Medical Center - Montlake  

Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-
7971 

ዩደብሊው የህክምና ማዕከል - ኖርዝ ዌስት / UW 
Medical Center - Northwest 

jogates@uw.edu | 206-668-1625 

የሲያትል፣ ቦቴል እና ታኮማ ግቢዎች / Seattle, Bothell, 
and Tacoma campuses 

EH&S Employee Health Center | emphlth@uw.edu 
|206-685-1026 

 

አንድ ሰራተኛ የስራ ባልደረባው የCOVID-19 ምልክቶች እንደሚታይበት ሪፖርት ካደረገ ወይም እርስዎ አንድ ሰራተኛ 
ላይ የCOVID-19 ምልክቶች እንደሚታዩ ከተመለከቱ፣ ከሰራተኛው ጋር ምን እንደሚታይበት ይወያዩ፣ እና ሰራተኛው 
ምልክቶቹ የሚታዩበት መሆኑን አምኖ ከተቀበለ፣ ሰራተኛውን ወደ መኖሪያ ቤቱ እንዲሄድ፣ የጤና እንክብካቤ 
አቅራቢውን እንዲያነጋግር፣ እና በስራ ቦታ ላይ ለሚገኝ ሰራተኛ የሰራተኞች የጤና ማዕከልን እንዲያነጋግር ይዘዙት።  

ሰራተኛው ለምልክቶቹ፣ እንደ ወቅታዊ አለርጂ፣ ያለ አሳማኝ ምክንያት የሚያቀርብ ከሆነ ሰራተኛው ያቀረበው 
ምክንያት ከሚታዩበት ምልክቶች አንጻር አሳማኝ ስለመሆኑ ይወስኑ። ውሳኔውን በመወሰን ረገድ እገዛ ካስፈለግዎ 
የHR አማካሪዎን ያነጋግሩ። 

mailto:emphlth@uw.edu
mailto:ehshmc@uw.edu%20%7C
mailto:emhealth@uw.edu
mailto:jogates@uw.edu
mailto:emphlth@uw.edu


ማረጋገጫዎችን መቆጣጠር  
በስራ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ያሏቸው ኃላፊዎች ማረጋገጫው በቋሚነት መሞላቱን ማረጋገጥ እና በስራ ቦታ ላይ 
መገኘት የሚጠበቅባቸው ሰራተኞች ማረጋገጫውን አለመሙላታቸውን፣ እና የትኛውንም እረፍት አለመጠየቃቸውን 
ወይም ያልተፈቀደላቸው መሆኑን መከታተል አለባቸው።  

መስፈርቶቹን ለማክበር ፍቃደኛ አለመሆን  
እነዚህ መስፈርቶች ስራ ላይ የዋሉት የፌደራል፣ የግዛት እና የአካባቢ ባለስልጣናትን መመሪያ ለማክበር እና በተለይም 
የሁሉንም ሰው ጤናና ደህንነት ለመጠበቅ ነው። የስራ ክፍሎች ሁሉም ሰራተኞች እነዚህን መስፈርቶች 
መገንዘባቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። አንድ ሰራተኛ ይህን ማረጋገጫ ለመሙላት ፍቃደኛ ካልሆነ ኃላፊው 
የሚከተለውን ማድረግ አለበት፡  

1. ሰራተኛው በስራ ቦታው ላይ ከሆነ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ማድረግ እና ከተመደበልዎ የሰው ሀብት አማካሪ 
(HRC) ጋር መነጋገር። 

2. ለሰራተኛው ያለ ክፍያ እረፍት (ከFLSA ነጻ ያልሆነ) መስጠት። FLSA ይህን ማረጋገጫ ለመሙላት ፍቃደኛ 
ያልሆኑ ሰራተኞች ክፍያቸውን እንዳይከለከሉ ነጻ ያወጣል፤ ሆኖም ፍቃደኛ አለመሆናቸው እንደ የአፈጻጸም 
ችግር ተደርጎ ይወሰዳል።  
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