
በተላላኪ ከሚሸጡት በተጨማሪ ማንኛውንም የምግብ 
ዓይነት ከመሸጫው በመሄድ መውሰድ እንችላለን

ከቦታው ተቀምጦ አገልግሎት መቀበል አይቻልም

ከሻጩ ጠረጼዛ ላይ ከእሱና ከደንበኛው የሚወጡትን 
ጠብታዎች የመከላከል ገደብ / ግድግዳ ማድረግ ያስፈልጋል

የስራ ኃላፊው ፤ ሰራተኞቹን በተለያዩ ፈረቃዎች ማሰማራት 
አለበት

በቦታዎ የሚገኙት ሰዎች የ 2 ሜትር ርቀት መጠበቅ 
አለባቸው

አጠቃላይ ንፅህናን መጠበቅ ይገባል በተለይ የመስሪያ 
ጠረጴዛዎችን በጥሩ ሁኔታ ማፅዳት ያስፈልጋል

ሰራተኞች ፤ የእጅ ጓንትና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ 
(ጭንብል) መልበስ አለባቸው

ደንበኞችን  በአግባቡ ማስተናገድ ፤ በቦታው ከ 2 የበለጡ 
ሰዎች መኖር የለባቸውም ፤ ስፋታቸው ከ 100 ሜትር በላይ 
ለሆኑ የስራ ቦታዎች ደግሞ ፤ ለአንድ ገንዘብ ሰብሳቢ / ሻጭ 
ከ 4 ደንበኞች በላይ መኖር የለባቸውም
ባለቤቱ ወደ ሱቁ የሚገቡ ደንበኞች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ 
ማድረጋቸውን ማረጋገጥ አለበት ፤ በቦታው ላይ የአፍና 
የአፍንጫ መሸፈኛ መልበስ ግዴታ መሆኑን የሚያሳይና 
መሸፈኛውን ላለበሰ ሰዎ አገልግሎት እንደማይሰጥ የሚያስረዳ 
የፅሁፍ ማስታወቂያ መለጠፍ አለበት ፤
በሁለት ሰዎች መካከል መኖር ያለበትን ርቀት የሚያሳይና 
ወደ ሱቁ መግባት የሚችሉት ሰዎች ቁጥር የሚያሳይ 
ማስታዎቂያ መለጠፍ አለበት

የሕብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎች

የምግብና የቡና ቤቶች



የአንድ ፋብሪካው ወይም ሱቅ ባለቤት ወደ ስራ ከመመለሱ በፊት ከታች 
የተዘረዘሩትን መመሪያዎች በትክክል እንደሚያሟላ ቃል መግባቱን ፊርማውን 
ያካተተ ደብዳቤ ለከንቲባው መ/ቤት ማቅረብ ይኖርበታል

ባለሱቁ በተቻለው መጠን ወደ ሱቁ የሚገቡትን ደንበኞች ሙቀት መለካትና 
የህመሙ ምልክቶች መታየታቸውን መጠየቅ አለበት

የስራው አላፊ ሰራተኞችን በግሩፕ በማከፋፈል አንዱ ግሩፕ ከሌላው ሳይገናኝ 
በፈረቃ እንዲሰሩ ማድረግ አለበት

የኮሮና እርዕስ የሚከታተል አንድ ሰራተኛ በኃላፊነት መሾም ተገቢ ነው

ጠብታዎች ከሻጭ ወደ ደንበኛው እንዳይተላለፉ የሚረዱ ማለያያ ነገሮች መደረግ 
አለባቸው

ደንበኞችን  በአግባቡ ማስተናገድ ፤ በቦታው ከ 2 የበለጡ ደንበኞች  መኖር የለባቸውም ፤ 
ስፋታቸው ከ 100 ሜትር በላይ ለሆኑ የስራ ቦታዎች ደግሞ ፤ ለአንድ ገንዘብ ሰብሳቢ / ሻጭ ከ 
4 ደንበኞች በላይ መኖር የለባቸውም  በተሰጠው መመሪያ መሰረት የፋብሪካው/የሱቁ ኃላፊ ፤ 
ወደ ቦታው መግባት የሚችሉትን የደንበኞች ቁጥር መወሰን አለበት ፤ 

ቦታውን የሚያንቀሳቅሰው ሰው ፤ በቦታው ያሉትን ቁሳቁሶች ማፅዳትና የግልን 
ንፅህናን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት 

ሻጩ ወደ ሱቁ የሚገቡ ደንበኞች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረጋቸውን 
ማረጋገጥ አለበት ፤ በቦታው ላይ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መልበስ ግዴታ መሆኑን 
የሚያሳይና መሸፈኛውን ላለበሰ ሰዎ አገልግሎት እንደማይሰጥ የሚያስረዳ የፅሁፍ 
ማስታዎቂያ መለጠፍ አለበት ፤

በሱቁ ውስጥ የሚገኙት ሰዎች የ 2 ሜትር ርቀት መጠበቅ አለባቸው ፤ በተጨማሪም 
፤ በሱቁ መግቢያ ላይ ሰዎች እንዳይሰበሰቡ ማድረግ አለበት ፤

በደንበኞች መሀከል ያለውን ርቀት ለመጠበቅ ሲባል ፤ ከገንዘብ ሰብሳቢው / ሻጩ 
በተራ መቆም የሚቻልባቸው ቦታዎች ምልክት መደረግ አለባቸው

በደንበኞች መሀል የተፈቀደውን ርቀት መጠበቅና ስንት ደንበኞች ማስተናገድ 
እንደሚችል ጎልቶ የሚታይ የፅሁፍ ማስታወቂያ መለጠፍ ያስፈልጋል

ሰራተኞች የአፍንና የአፍናጫ መሸፈኛ (ጭንብል) መልበስ አለባቸው

የሕብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎች

በሕዝብ መናሃሪያ ክልሎች የሚገኙ ሱቆች



የአንድ ፋብሪካው ወይም ሱቅ ባለቤት ወደ ስራ ከመመለሱ በፊት 
ከታች የተዘረዘሩትን መመሪያዎች በትክክል እንደሚያሟላ ቃል 
መግባቱን ፊርማውን ያካተተ ደብዳቤ ለከንቲባው መ/ቤት ማቅረብ 
ይኖርበታል

ባለቤቱ በተቻለ መጠን ወደ ሱቁ የሚገቡትን ደንበኞች የሰውነት ሙቀት 
መለካትና የህመሙ ምልክቶች መታየታቸውን መጠየቅ አለበት

የስራው አላፊ ሰራተኞችን በግሩፕ በመከፋፈል አንዱ ግሩፕ ከሌላው 
ሳይገናኝ በፈረቃ እንዲሰሩ ማድረግ አለበት

አጠቃላይ ንፅህና መጠበቅ ይገባል በተለይ መስሪያ ጠረጴዛዎች ፤ 
የተለያዩ የስራ መሣሪያዎችና ቁሳቁሶች ፤ የተገልጋዮች ወንበሮች ፤ 
አገልግሎት መስጫ አልጋዎችን በጥሩ ሁኔታ ማፅዳት አንዲሁም 
ሽርጦችና ፎጣዎችን ከእያንዳንዱ ተገልጋይ በኋሏ መቀየር ያስፈልጋል

ፀጉር አስተካካዩ በስራው ሰዓት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛና የእጅ ጓንት 
ከእያንዳንዱ ተገልጋይ በኋሏ በመቀየር አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል

ከአፍና ከአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) በተጨማሪ ፤ ዓይኑንና ፊቱን 
የሚሸፍን መከላከያ መልበስ አለበት ።

በፀጉር ቤቱ የሚገኙ ደንበኞች የ 2 ሜትር ርቀት መጠበቅ አለባቸው 
ይህን የሚያስገነዝብ ጎልቶ የሚያሳይ የፅሁፍ ማስታወቂያ መለጠፍ 
ያስፈልጋል
ሻጩ ወደ ሱቁ የሚገቡ ደንበኞች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ 
ማድረጋቸውን ማረጋገጥ አለበት ፤ በቦታው ላይ የአፍና የአፍንጫ 
መሸፈኛ መልበስ ግዴታ መሆኑን የሚያሳይና መሸፈኛውን ላለበሰ ሰዎ 
አገልግሎት እንደማይሰጥ የሚያስረዳ የፅሁፍ ማስታዎቂያ መለጠፍ 
አለበት ፤
ደንበኞችን በአግባቡ ማስተናገድ ፤ ለአንድ ፀጉር አስተካካይ ከ 2 
የበለጡ ደንበኞች መኖር የለባቸውም ፤ በተጨማሪም ፤ ስፋቱ 75 ሜት 
በሆነ ሱቅ ውስጥ ከ 4 የበለጡ ደንበኞች መገኘት የለባቸውም ፤ ስፋቱ 
ከ 100 ሜትር በላይ ለሆኑ ሱቆች ደግሞ ከ 8 የበለጡ ደንበኞች መገኘት 
የለባቸውም ፤ በተሰጠው መመሪያ መሰረት የፋብሪካው/የሱቁ ኃላፊ ፤ 
ወደ ቦታው መግባት የሚችሉትን የደንበኞች ቁጥር መወሰን አለበት ፤

ወደ ሱቁ መግባት የተፈቀደውን የደንበኞች ቁጥር የሚያሳይ 
ለዓይን ጎልቶ የሚታይ ማስታዎቂያ በቦታው መለጠፍ አለበት

የሕብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎች

የፀጉር ማስተካከያና መስሪያዎች ፤ የኮስሜቲክና 
የቁንጅና ሳሎኖች በተመለከተ


