
 

 

ናይ ሰራሕተኛ መረጋገፂ ምልክታት ኮቪድ 19 
ናይ ስራሕ ቦታ ገደባት ብመመሓደሪ ኢንስሊ ዝተልዓሉ ብምዃኖም፣ ድሕንነትን ጥዕናን ማሕበረሰብ UW ካምፓስ ንምርግጋፅ ክበሃል 
ኣብ ናብ ስራሕ ዝምለሱ ሰራሕተኛታት ፣ መዓልታዊ ናይ ሰራሕተኛታት መረጋገፂ ምልክታት ኮቪድ 19 ምግባር ኣድላዪ እዩ። 

እዞም ረቛሒታት ኣብ ኩሎም ኣብቲ UW ዝሰርሑ፣ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮ ሰራሕተኛታት በቲ ዉዕሊ ዝተሸፈኑ፣ ሕብረት ዘይኮኑ 
ተባሂሎም ዝተፈለዩ፣ ግዝያዊ ብሰዓት ዝሰርሑ፣ ሰብ ሞያ ሰራሕተኛታት፣ ናይቲ ማእኸል ናይ ጥዕና ሰብ ሞያታት፣ ጣልቃ ኣተዉቲ 
ኣትሌቲክስ (ICA) ናይ ኮንትራት ሰራሕተኛታት፣ ምስ UW ተዛማዲ ስራሕ ርክብ  ዘለዎም ዉልቀ ሰባት፣ ተቐበልቲ፣ ካልኦት ኣብቲ 
ስራሕ ቦታ UW ዝሰርሑ ግን ድማ ሰራሕተኛታት ዘይኮኑ ሓዊሱ ዝሰርሕ እዩ። ብርሕቐት ኣብ ገዛ ኾይኖም ዝሰርሑ ወይ ካብ UW 
ወፃኢ ዝሰርሑ ነዞም ረቛሒታት ምምላእ ኣየድልዮምን። 

መማልእታት ኣብ መስርሒ ቦታ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት  
 ኣብ መስርሒ ቦታ UW ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ከማልእዎ ዘለዎም : 

• ኣብ ሕድሕድ ናይ ስራሕ መዓልቲ ካብቶም ምልክታት ነፃ ምዃኖም ምርግጋፅ። 
• ምልክታት እንተሃልዩዎምን ነቲ መረጋገፂ ከማልኡ እንተዘይክኢሎም ካብ ናይ UW መስርሒ ቦታ ምርሓቕ። 
• ነቲ ክፍልኹም ናይ ምድዋል ከይዲ ብምኽታል ብሕማም ዕረፍቲ ንምዉሳድ ወይ ኣብ ገዛ ኮይንኹም ንምስራሕ ምሕታት 
• ናይ ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕና ከም ኣብቲ ሰደቓ ዝተዘርዘረ ናይ ስራሕ መደብ ይርከቡ: 

o ምርመራ ኮቪድ 19 ; 
o መቕረቢ ሓለዋ ጥዕና ከምዝመኽሮ ናይ ኮቪድ 19 ምልክታት ስለዘርአዩ ንዓርሶም የግልሉ 
o ናይ ኮቪድ 19 ዝመስሉ ምልክታት ርእዮምዶ ወይ 
o ምስ ኮቪድ 19 ዘለዎ ሰብ ርክብ እንተነይርዎም (ዋላኳ ምልክት ኣይረኣዮም) 

ሓበሬታ መራኸቢ ማእኸላት ጥዕና 

ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታ መራኸቢ 
ማእኸል ጥዕና ሃርበርቪው HMC ጥዕና ሰራሕተኛ | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
UW ማእኸል ጥዕና- ሞንትሌክ ጥዕና ሰራሕተኛ | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
UW ማእኸል ጥዕና - ኖርዝዌስት jogates@uw.edu | 206-668-1625 
 ካምፓሳት ሲያትል፣ ቦቴልን ታኮማን EH&S ናይ ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕና  | emphlth@uw.edu |206-685-1026 

ምዝዛም መረጋገፂ 
ኣብ ሕድሕድ መደብ ዘለዎ ናይ ስራሕ መዓልቲ ኣብ ግልጋሎት መውሀቢ UW ንስራሕ ሪፖርት ክገብሩ ትፅቢት ዝግበረሎም 
ሰራሕተኛታት ምንም ዓይነት ምልክ ከምዘይረኣዮም ከረጋግፁይግባእ። እዚ መረጋገፂ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምምፃእ ክዛዘም ኣለዎ፤ ግና 
እቲ መረጋገፂ ኣብ ስራሕ ቦታ እንተዘይተኻይዱ መረጋገፂ ንምግባር ዝወስድ ግዘ ናይ ስራሕ ሰዓት ተባሂሉ ኣይሕሰብን። ቅድሚ ስራሕ 
ምምፅኦም  ኣብ ገዝኦም ነዚ መረጋገፂ ንምውሳድ ቴክኖሎጂ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት ምስ ክፍሎም ብምኳን ዝሓሸ መዉሰዲ ኩነታት 
ይፍጠሩ። 

መረጋገፂ ኣብ ናይ Workday ( ስራሕ መዓልቲ) ንኩሎም ሰራሕተኛታትን ተምሃሮ ሰራሕተኛታትን ኣሎ። ሰራሕተኛታትን ተምሃሮ 
ሰራሕተኛታትን ኣብቲ ማእኸል ጥዕና ብምቕራብ መምርሒ ማእኸል ጥዕና ብምኽታል ዕለታዊ መረጋገፂኦም ይፈፅሙ። 

ምልክታት ምርኣይ 

ምልክታት ኣርእዮም ነቲ መረጋገፂ ክሓልፉ ዘይኸኣሉ ሰራሕተኛታት ነዞም ዝስዕቡ ክገብሩ ኣለዎም: 

እቲ ሰራሕተኛ ኣብ ገዛ እንተኾይኑ:  

1. ዋላ እቶም ምልክታት መለስተኛ ይኹኑ ኣብ ገዛ ብምፅናሕ ሓሚምኩም ስራሕ ዘይምኻድ 
2. ከይዲ ናይ ክፍልኹም መምርሒ ብምኽታል ንመተሓባበሪ የፍልጡ 
3. ወሃቢ ግልጋሎት ጥዕና ብስልኪ ይርከቡ 

mailto:emhealth@uw.edu
mailto:jogates@uw.edu
mailto:emphlth@uw.edu


 

 

 እቲ ሰራሕተኛ ኣብ ስራሕ ቦታ እንተኾይኑ, ሰራሕተኛ:  

1. ንመተሓባበሪኦም ናይ ኮቪድ 19 ምልክት ይረኣዮም ከምዘሎ ብምሕባር ካብ ስራሕ ይኺዱ ናብ ገዝኦም ድማ ይኺዱ 
2. ወሃቢ ግልጋሎት ጥዕነኦም ብስልኪ ይርከቡ 

ዋላ እቲ ሰራሕተኛ ኣብ ገዛ ወይድማ ኣብ ስራሕ ይሃሉ ፣ ኣብቲ መረጋገፂ ምልክታት እንተተራእይዎ፣ ን ናይ ሰራሕተኛ ጥዕና ማእኸል 
ክረኽቡ ኣለዎም። እዚ ግቡእ ርክብ ብምርግጋፅን ብመምርሕን ስርዓትን መሰረት ሓገዝ ይረኽቡ። ኣድላዪ እንተኾይኑ ናይ 
ሰራሕተኛታት ጥዕና ማእኸል ብተወሳኺ UW መድሓኒት ብምጥቃም ምርመራ ኮቪድ 19 የማልኡ። 

ሓበሬታ መራኸቢ ማእኸላት ጥዕና 

ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታ መራኸቢ 
ማእኸል ጥዕና ሃርበርቪው HMC ጥዕና ሰራሕተኛ | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
UW ማእኸል ጥዕና- ሞንትሌክ  ጥዕና ሰራሕተኛ | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
UW ማእኸል ጥዕና - ኖርዝዌስት ጥዕና ሰራሕተኛ | jogates@uw.edu |206-668-1625 
ካምፓሳት ሲያትል፣ ቦቴልን ታኮማን EH&S ናይ ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕና | emphlth@uw.edu |206-685-1026 

 

ሰራሕተኛታት ምልክት ምርኣይ እንትሓድጎምን ነቲ መረጋገፂ እንትሓልፉን ንመተሓባበሪኦም ብምፍላጥ ናብ ስራሕ ክምለሱ ይኽእሉ። 
ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰራሕተኛታት  ማሕበራዊ ጥዕናን  ናይ ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕና ወይ ሓለዋ ጥዕና ወሃቢኦም ብዘቕርቦ መግለፂ 
ናብ ስራሕ ይምለሱ። ካልኦት ዝሓመሙ ሰራሕተኛታት ረስኒ ካብ ብዘይ መድሓኒት ምጥቃም  ዝሓድጎም ድሕሪ 72 ሰዓታት ናብ ስራሕ 
ቦታ ክምለሱ ይኽእሉ። ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕናን ሰራሕተኛታት ተምሃሮን ናይ ጥዕና ማእኸል መስርሕ ብምኽታል ናብ ስራሕ 
ክምለሱ ይኽእሉ። 

 ሓበሬታ ንመተሓባበርቲ 
መረጋገፂ ክሓልፉ ዘይኸኣሉ ሰራሕተኛታት 

ሰራሕተኛ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ይረኣዮ ከምዘሎ ብቀጥታ እንተሓቢሩ ወይ ከዓ መረጋገፂ ክሓልፍ እንተዘይኽኢሉ: ነቲ ሰራሕተኛ 
እዞም ዝስዕቡ ይሓብሩ: 

1. ናብገዛ ንክኸዱ፣ ኣብ ገዛ ንክፀንሑን ኣብ ገዛ ኾይኖም ንክሰርሑን። 
2. ብርሕቐት ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ዝግባእ ናይ ዕረፍቲ ግዘ ይሃቡ። 
3. ናይ ጥዕና ግልጋሎት ወሃቢኦም ብስልኪ ይርከቡ 
4. ንናይ ሰራሕተኛ ስራሕ ቦታ ናይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ማእኸል  ይርከቡ 

ሓበሬታ መራኸቢ ማእኸላት ጥዕና 

ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታ መራኸቢ 
ማእኸል ጥዕና ሃርበርቪው HMC ጥዕና ሰራሕተኛ | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
UW ማእኸል ጥዕና- ሞንትሌክ  ጥዕና ሰራሕተኛ | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
UW ማእኸል ጥዕና - ኖርዝዌስት ጥዕና ሰራሕተኛ | jogates@uw.edu | 206-668-1625  
ካምፓሳት ሲያትል፣ ቦቴልን ታኮማን EH&S ናይ ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕና | emphlth@uw.edu |206-685-1026 

ሰራሕተኛ ምልታት ኮቪድ-19 ከምዘለዎ ሪፖርት እንተገይሩ ወይ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘርኢ ሰራሕተኛ እንተስተዉዒልኩም ነቲ 
ዘስተዉዓልክምዎ ተዘራረቡን እቲ ሰራሕተኛ ነቶም ምልክታት ምስ ኣፍለጠ ነቲ ሰራሕተኛ ገዝኡ ንክኸድ ሓብሩ፣ ግልጋሎት ጥዕና 
ንዝህቦም ተራኸቡን ንናይ ሰራሕተኛ ስራሕ ቦታ ናይ ሰራሕተኛ ጥዕና ማእኸል ርኸቡ። 

እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ምልክት ምኽንያት እንተቕሪቡ ከም ወቕታዊ ኣለርጂ እቲ ምላሽ ነቲ ዝተርኣየ ምኽንያታዊ ምላሽ ምኳኑ ኣረጋግፅ። 
ነዚ ንምፍላጥ ሓገዝ እንተደሊኹም ን HRኹም ርኸቡ። 
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 ቁፅፅር መረጋገፂ 

ሰራሕተኛታት ዘለዉዎም መተሓባበርቲ ንመረጋገፂ ምምላእ ብስሩዕ ይቆፃፀሩን ኣብቲ ቦታ ክሰርሑ ዘለዎም ዉልቀሰባት መረጋገፂኦም 
ዘይወድኡን ንዕረፍቲ ዘይሓተቱን ዘይተፈቐደሎምን ድማ ይከታተሉ። 

 መምርሕታት ንምኽባር ምንፃግ 
እዞም መምርሕታት ምስ ፌደራል፣ ክልልን ከባብያዉን በዓል ስልጣን ተኣዛዝን ብተወሳኺ ድማ ንኩሉ ጥዕናን ድሕንነትን ዝተቀመጠ 
እዩ። ዩኒታት ኩሎም ሰራሕተኛታት ብዛዕባ እዚ መምርሒ እኹል መረዳእታ ከምዘለዎም የረጋግፁ። ሰራሕተኛ ነዚ መረጋገፂ ምዉሳድ 
እንተነፂጉ፣ እቲ መተሓባበሪ:  

1. ኣብ ስራሕ ቦታ እንተሃልዩ ነቲ ሰራሕተኛ ናብ ገዛ ክኸይድ ምግባርን ዝተመደበልኩም ኣማኻሪ ርክብ ህዝቢ HRC 
ምርኻብን( contact your assigned human resources consultant (HRC).) 

2. ነቲ ሰራሕተኛ ክፍሊት ዘይብሉ ዕረፍቲ ይሃቡ። FLSA ነፃ ሰራሕተኛታት ነዚ መረጋገፂ ዝነፀጉ  ክፍሊት ኣይስእኑን ግን ድማ 
ነቲ ምንፃጎም ከም ናይ ኣፈፃፅማ ፀገም ይዉሰድ። 

 

https://hr.uw.edu/contact-us/
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