
 
 
 
 
 
መግቢ ቅድሚ ምብፅሑ 

 

• ነቲ ሰብ ምፅዋዕን ምህላው ምርግጋፅ፡ ከመይ ከም ዘለው ምሕታትን ካብ መግቢ ወፃእ ዝደልይዎ ነገር እንተድኣ ኣሎ ምሕታት 

• እቲ ሰብ በሪ ክንኩሕኳሕ ከሎ ናይ ምስማዕ ፀገም እንተድኣ ኣለዎ ወይ እቲ በሪ ንምኽፋት ተወሳኺ ግዘ ይደሊ እንተድኣ ኮይኑ ምሕታት፡፡ 

• እቲ መግቢ ከም ዝመፀ ንምሕባር እቲ ዝሓሸ መንገዲ እንታይ ምኳኑ ምሕታት፡፡ 

• ነቲ ሰብ እቲ መግቢ ኣብ…(ዕለት/ሰዓት) ከም ዝበፅሕ ምሕባር፡፡ ብልሙድ ናይ ገዛ ዝመፅእ መግቢ ዝጥቀሙ እንተድኣ ነይሮም ብምኽንያት 

COVID-19 መግቢ ዝመፀሉ ግዘ ከም ዝተለወጠ ምሕባር 

• እቲ ገናሒ መኪና በሪ ከም ዘንኳሕኩሕ ወይ ደወል በሪ (6 ጫማ)ደዊሉ ካብቲ 6 ጫማ ዝኣክል ርሕቐት ከም ዝህልዎ ነቲ ሰብ ሓብረሉ 

• በሪ ብቕልጡፍ ተዘይተኸፊቱ እቲ ገናሒ መኪና 5 ደቓይቕ ጥራሕ ከም ዝፅበይን እቲ መግቢ ኣብ በሪ፡ መኽፈቲ በሪ ወዘተ ስለ ዘይግደፍ እቲ ገናሒ መኪና 

መሊሱ ከም ዝወስዶ ነቲ ሰብ ሓብረሉ፡፡ 

• ዝመውቕ መግቢ እንተድኣ ኮይኑ ንከሙቖ ነቲ ሰብ ሓብር፤ እንተኾነ ግና እቲ መግቢ ብዝግባእ ከም ዝተዳለወ ሓብረሉ፡፡ 
 

ገናሒ መኪና/ዘብፅሕ ሰብ/ወለንታዊ 
 

• ኣብ እዋን COVID-19 መግቢ ምብፃሕ ሓፂር ሰላምታ ምሃብን መግቢ ምብፃሕ ጥራሕ ከም ዝፍቀድ ነቲ ገናሒ መኪና ሓብር 

• ፍሉያ መምርሒ እንተድኣ ኣሎ ነቲ ገናሒ መኪና ምሕባር ፡ንኣብነት እቲ ሰብ ምንቅስቓስ ዘይክእል እንተድኣ ኮይኑን ናብቲ በሪ ንምብፃሕ ግዘ 

ዝወስደሉ እንተድኣ ኮይኑ 

• ነቲ በሪ ብምንኩሕኳሕ ወይ ደውል በሪ ብምድዋል ብመሰረት መመርሒ CDC ምርሓቕ (ካብቲ በሪ 6’ ምርሓቕ) 

• ኣብ መላእ ርክብ 6’ ርሕቀት ሓሉ 

• ነቲ ሰብ ካብ ኤጀንሲ ________________ከም ዝመፃእኻን መግቢ ንምብፃሕ ከም ዝመፃእኻ ምሕባር 

• ነቲ ሰብ ሰላምታ ብምሃብ እቲ መግቢ ኣብ መክፈቲ በሪ ወይ ጉሉብ ማዕፆ ምቕማጥ፡፡ ዝከኣል እንተድኣ ኮይኑ እቲ ዓሚል ነቲ መግቢ ወይ ሻንጣ ናብ 

ገዘኡ፣ ኣፓርትምኡ ክሳዕ ዘእቱ ምፅባይ 

• መዘከርታ፡ቀጥታዊ ሰብ ንሰብ ርክብ ክውገድ ኣለዎ 

• መግቢ ድሕሪ ምብፃሕኻ ኢድካ ብዝግባእ ተሓፀብ ወይ ናይ ኢደ ሳኒታይዘር ተጠቐም 

• ገናሒ መኪና/ወልንታዊ፡ ምላሽ ዝህብ ሰብ እንተዘይሃልዩ እቲ መግቢ ገዲፍካ ኣይትኺድ፤ሒዝካዮ ክድ፡፡ 

• ገናሒ መኪና/ወለንታዊ-ንነዊሕ እዋን ክትፀንሕ ተዘይክኢልካ ልባውን ምሕዝነታዊ ገፅ ምርኣይ ኣይትዘንግዕ፡፡ እቲ ሰብ ተወሳኺ ደልየቱ እንተድኣ 

ገሊፁ፤ እቲ ዝሃቦ መረዳእታ ነቲ ኤጀንሲ ከም እተካፍለሉ ነቲ ሰብ ምሕባር፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ናይ መግቢ ምብፃሕ መምርሒ 
ካብ 3/23/2020 
ሓድሽ መረዳእታ ንምርካብ ናብ ኪንግ ካውንቲ ህዝባዊ ጥዕና ተወከስ 
https://www.kingcounty.gov/covid 
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