
ከካውንቲ ስራ አስፈጻሚ፣ ማርክ ኢልሪች የተላለፈ መልዕክት 
 
ውድ ወዳጆች፣ 

እንደ ካውንቲዎ ስራ አስፈጻሚነቴ፣ አላማዬ በካውንቲያችን ያሉትን አንድ ሚሊዮን ሰዎች 
ደህንነት መጠበቅ፣ እና አንዳንዴም  አስቸጋሪ ውሳኔዎችን ማሳለፍን ይጠይቃል። ምንም 
እንኳን አገረ ገዢው  በቤት የመታቀብ ትእዛዝን ያነሳ ቢሆንም፥ ወደ ማገገሚያ ዙር አንድ  
እየተሸጋገረ መሆኑን ቢያሳውቅም፣ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ያንን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ 
አይደለም ፡፡ በዚህም የተነሳ በካውንቲው የቤት መታቀብ ትእዛዝን የሚያራዝም አስፈጻሚ 
ትእዛዝ እያስተላለፍኩ እገኛለሁ። 

ምንም እንኳን መሻሻል ብናመጣም፣ ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ በድጋሚ ለመክፈት 
የምንችልበት ደረጃ ላይ አልደረስንም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለነው እኛ ብቻ አይደለንም። 
ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲም እንዲሁ የቤት መታቀብ ትእዛዙን አጽንቶዋል፤ የኛን ስጋት የሚጋሩ 
ሌሎችም በሜሪላንድ ይገኛሉ። ተገቢው ፖሊሲ ምን መሆን እንዳለበት ከሚያመሳስሉን ጋር አብረን እየሰራን ነው። በተጨማሪም 
የገዢው ትእዛዝ አሁንም የሚገድባቸው ነገሮች እንደ ከርብሳይድ ፒካፕ እና የማድረስ ብቻ አገለግሎት ለምግብ ቤቶች እንዲሁም 
እንደ ትያትር ቤት፣ የሞሎች የውስጥ በሮች እና የአካል ብቃት ማእከሎች እንደተዘጉ እንደሚቆዩ ተገንዝቤያለሁ። 

ገዢው በረቡዕ የዜና ኮንፈረንሱ ላይ እንዳሳወቀው በስቴቱ ያሉ ስርጭቶች ወደ 70% ያህሉ የሚገኙት  በአራት ካውንቲዎች ብቻ 
ነው። ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ ስርጭት በስቴቱ ያለበት ካውንቲ ሲሆን፣ 
በሞት ቁጥር ደግሞ 400 በመጠጋት ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛል። አካባቢያችን ከሌሎች እንደ ምእራባዊ ሜሪላንድ በተጻራሪ፣ 
በህዝብ ብዛት የተጠቀጠቀ ሲሆን፣ ለዋሽንግተን ዲሲ፣ እና ሰሜናዊ ቨርጂኒያ አጠገብ ነው፤ እነዚህ አጎራባች አካባቢዎች ላይም 
እግዱ እንደቀጠለ ነው። ከህዝባዊ የጤና ባለሙያዎቻችን እና ሌሎች የህዝብ ባለሙያዎች ጋር በመመካከር፣ መቼ ደህንነቱ 
በተጠበቀ ሁኔታ መክፈት እንደምንችል ለማወቅ እንዲረዳን፣ የተወሰኑ መመሪያዎች ለማህበረሰባችን እንደሚሆኑ አድርገን 
ጽፈናል። ማየት ያሉብን ነገሮች፥ 

1. ተደጋጋሚ ቅነሳ በ 14-ቀናት ውስጥ ባሉ አዲስ ታማሚዎች የምርመራ ቁጥር ባደገበት ሁኔታ 

2. ተደጋጋሚ ቅነሳ በ ኮቪድ-19 የተያያዙ ወደ ሆስፒታል መግባቶች    

3. ተደጋጋሚ ቅነሳ በ ኮቪድ-19 የተያያዙ የከባድ እንክብካቤ ክፍል አልጋዎች መጠቀም በፐርሰንት 

4. ተደጋጋሚ ቅነሳ በ ኮቪድ-19 የተያያዙ ሞቶች በቀን 

5. ተደጋጋሚ ቅነሳ በ ኮቪድ-19 የተያያዙ ወደ ካውንቲው የድንገተኛ ክፍል የሚሄዱ ታካሚዎች 

ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ እየተጓዝን ነው። ምርመራዎችን፣ የንክኪ ክትትሎችን፣ የህክምና መሳሪያ እና የሆስፒታል አቅሞችን 
ጨምረናል። እነዚህ ጥረቶች ማህበረሰባቸንን በበለጠ ደህነቱን ሲጠብቁ፣ በበቂ ሁኔታ መተግበራቸውን ግን ማረጋገጥ 
ይኖርብናል። 

ለማስታወስ ያህል፣ ወደ ውጪ ሲወጡ፣ እባከዎትን አካላዊ መራራቅን እና የፊት መሸፈኛ መልበስን ይቀጥሉበት። እናም ለእግር 
ጉዞ መውጣት ይችላሉ – የተወሰነ አዲስ አየር እንዲያገኙ እና ከቻሉም አካላዊ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አበረታታለሁ። 

ለሁላችንም ይህ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አውቃለሁ። ንግድ ቤቶቻችን በድጋሚ ለመክፈት እንደጓጉ እናም የተለመደ 
እንቅስቃሴያችንን መቀጠል እንደምንፈልግ ባውቅም፣ አሁን ካቆምን እስካሁን ያደረግነውን መሻሻል የማበላሸት ስጋት 
ያመጣብናል። ወደ ሁዋላ መመለስ አንፈልግም። ካውንቲያችንን በድጋሚ ለመክፈት የሚያስችለንን ስራ ስንሰራ አዳዲስ ነገሮችን 
እናሳውቅዎታለን። ይህንን ጊዜም በአንድ ላይ ተቋቁመን እናልፈዋለን ። 

 

   

ማርክ ኢልሪች፣ ካውንቲ ስራ አስፈጻሚ 
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