
COVID-19 Taratibu za Usalama kwa Biashara 
 

KULINDA WATEJA NA WAFANYAKAZI KATIKA JUMUIYA YA MADOLA 
 

Mahitaji ya Biashara Zilizoidhinishwa 
Kuendelea na Shughuli za Kibinafsi: 

Afya na Usafishaji 
• Wape wafanyakazi barakoa kuvaa wakati wote. 
• Safisha na kuua viini katika jengo mara kwa mara, 

hasa sehemu zinazoguswa sana. 
• Hakikisha wafanyakazi wanaweza kupata sabuni na 

maji, kisafisha mkono, na vifutio vya kuua viini. 
• Waambie wafanyakazi kuwa wanapaswa kumjulisha 

msimamizi wao ikiwa ni wagonjwa na wakae nyumbani. 
Kutotangamana na Watu 
• Zuia makundi makubwa ya watu kutoingia au kutoka 

kwenye jengo kwa wakati mmoja. 
• Punguza idadi ya wafanyakazi katika maeneo ya 

kawaida. 
• Fanya mikutano mtandaoni. Kwa mikutano ya ana kwa 

ana, punguza idadi ya wafanyakazi hadi 10 na udumishe 
umbali wa futi sita. 

• Usiwaruhusu wageni wasio na umuhimu. 
Ikiwa kuna hatari ya COVID-19 katika jengo lako 
• Anzisha mpango wa hatari ya COVID-19 kwa 

wafanyakazi, ambao unajumuisha kusafisha jengo na 
kuwajulisha wafanyakazi walioathiriwa. Angalia 
Mwongozo wa Usalama wa COVID-19 kwenye pa.gov 
kwa maelezo zaidi. 
◦ Weka salama na usafishe maeneo yaliyo wazi. 
◦ Pima halijoto ya kila mfanyakazi kabla  ya kuingia 

kwenye jengo na uwatume nyumbani wale walio na 
halijoto ya 100.4°F au zaidi. 

◦ Wafanyakazi wanapaswa kumjulisha msimamizi 
wao wakiwa na dalili na kuenda au wakae 
nyumbani. 

• Washauri wafanyakazi wagonjwa kufuata 
mwongozo uliopendekezwa na CDC kuhusu 
kutengwa nyumbani. 

    Mwongozo Zaidi wa Usalama kwa    
Shughuli za Rejareja katika Eneo Lako 
• Fanya biashara na umma kwa miadi tu, 

inapowezekana. 
• Punguza idadi ya watu katika jengo wasizidi 50% ya 

idadi ya jumla. 
• Badilisha saa za biashara ili kuwe na muda wa 

kutosha kusafisha na kuongeza bidhaa. 
• Weka vigao kwa maeneo ya kutoka ili kutenganisha 

keshia na wateja. 
• Toa machaguo ya kupeleka au kuchukua na uhimize 

maagizo mtandaoni. 
• Panga wakati maalum wa watu wenye hatari mkubwa 

kutumia biashara angalau mara moja kwa wiki. 
• Waagize wateja kuvaa barakoa au vifunika uso. 
• Punguza foleni za kutoka kwa kila usajili na ubadilishe 

kila saa ili kuruhusu muda wa kuua viini. 
• Panga mapumziko ya kuosha mikono kwa 

wafanyakazi angalau kila saa. 
• Mpe mfanyakazi mmoja jukumu la kupangusa vigari vya 

mizigo na vikapu kabla ya mteja kutumia. 
 

Maswali au Wasiwasi? 
Biashara 
Wasiliana na Idara ya Afya katika 1-
877-PA-HEALTH (1-877-724-3258). 
Wafanyakazi au Wateja 
Ikiwa unahisi kutokuwa salama katika eneo lako la kazi kwa 
sababu ya wasiwasi wa COVID-19, wasilisha malalamiko 
kwa: 
• Idara ya afya ya mtaa au shirika la kutekeleza sheria. 
• Usalama wa Kazini na Usimamizi wa Afya kwenye 

OSHA.gov. 
• Idara ya Afya ya PA kwenye health.pa.gov. 

Kumbuka Hatua Hizi Muhimu za Kukomesha Kuenea kwa COVID-19 
• Dumisha umbali wa angalau futi 6 na watu wengine. 
• Osha mikono kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde 20 

mara nyingi iwezekanavyo, au utumie kisafisha mkono ikiwa 
hakuna maji na sabuni. 

• Funika kikohozi au chafya na mkono wa shati au kiwiko. 

• Usisalimiane kwa mikono. 
• Safisha sehemu zinazoguswa sana mara kwa mara. 
• Ukiwa mgonjwa, kaa nyumbani. 
• Usikusanyike katika makundi ya zaidi ya watu 10. 

 
 

100.4 Keep 
6’ Apart 



COVID-19 Taratibu za Usalama kwa Biashara 
 

ILANI 
Biashara zote katika Jumuiya ya Madola ambazo huchagua kudumisha shughuli za ana kwa ana, ikiwa 
zinaruhusiwa kufanyika chini ya Maagizo ya Gavana na Katibu wa Afya, lazima zifuate kabisa mwongozo 
uliochapishwa na Idara ya Afya ya Pennsylvania, na lazima zionyeshe ilani hii na COVID-19 TARATIBU 
ZA USALAMA KWA BIASHARA iliyotangulia vyema kwa kila eneo la kazi (jengo au sehemu ya kazi). 

 
Kwa kuongezea, kila biashara lazima, kwa kila eneo la kazi (jengo au sehemu ya kazi), itambue Afisa wa 
Usalama wa Janga atakayejibu maswali ya mfanyakazi na mwanakandarasi mdogo kuhusu mahitaji haya. 
Afisa wa Usalama wa Janga wa biashara hii au sehemu ya kazi ni: 

 
 
 
 

Jina  Nambari  Barua pepe     
 

Kama mmiliki wa biashara/mtendaji/msimamizi wa eneo la kazi/meneja, ninakiri na kuelewa 
yaliyotangulia, na kuthibitisha kwamba biashara yangu/sehemu ya kazi inazingatia mahitaji haya, kama 
inavyoweza kurekebishwa kwa maagizo ya Gavana au Katibu wa Afya. 

 

Saini  Tarehe    
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mara nyingi iwezekanavyo, au utumie kisafisha mkono ikiwa 
hakuna maji na sabuni. 
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