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ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ መዋኛ ገንዳዎች 
ጊዜያዊ መመሪያ
እንደ ደረጃ 2 አካል ሆኖ  በደረጃ 3 የመስፋፋት የመዋኛ ገንዳዎች  በካውንቲው ሥራ አስፈፃሚ እና 
የሜሪላንድ አገረ ገዢ ትዕዛዞች የአጠቃቀም ገደቦች መሠረት ለመክፈት ይፈቀድላቸዋል ፡፡ እነዚህ 
መመሪያዎች  ደህንነታቸው ከተጠበቁ ጤናማ አሰራሮች ጋር በሚጣጣም መልኩ ኦፕሬተሮች  እንደገና 
መከፈትን ለማቀድ እንዲረዷቸው በቅድሚያ እየተሰጡ  ናቸው ፡፡

የደረጃ 2 መመሪያዎች 
 ¼ ሁሉም የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ የመዋኛ ገንዳዎች በጤና እና በሰብአዊ አገልግሎት 
ፈቃድ እና ቁጥጥር አገልግሎት ደንብ አንዴ ከተመረመሩ እና ከፀደቁ በኋላ   እንደገና ሊከፈቱ 
ይችላሉ ፡፡

 ¼ ሁሉም ሙቅ  ገንዳዎች ፤  የሚንቦጫረቁበት ወይም የሚረጩ ፓዶች   ፣የሚንቦራጨቁበት 
ገንዳዎች   እና ሰነፍ የወንዝ መዋኛዎች(ሌዚ ሪቨር ፑልስ)  እስከ ደረጃ 3 ድረስ እንደተዘጉ 
መቆየት አለባቸው ፡፡

 ¼ የውጭ የመዋኛ ገንዳዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ማህበራዊ ርቀት ተጠብቆ በገንዳው ዳርቻ ዙሪያ 
የሚገኙትን ከፍተኛውን የሰዎች ቁጥር ከወሰኑ በኋላ የቤት ውስጥ (ኢን ዶር) መዋኛ ገንዳዎች 
ሊከፈት ይችላል :: (የውሃ ገንዳውን ወለል በ36  ከፍሎ= ማለትም 374 ሰዎች)  ፡፡ይህ በዋና 
ደንበኞች መካከል  የስድስት ጫማ  መለያየትን  ያረጋግጣል                     

 ¼ የመዋኛ ዙር መስመሮች  አንድ  በውሃ ውስጥ ያለ ደንበኛ ብቻ  በተራ ሊጠቀምባቸው 
ይችላል፡፡

 ¼ የመዋኛ ገንዳው ለዙር ዋና ብቻ ክፍት ከሆነ፣ የታጠረ መዝጊያ ባለው መዋኛ በአንድ ጊዜ 
የሚፈቀደው ከፍተኛ  የሰው ቁጥር   ባለው የዙር መስመር ልክ  ሲወሰን በተጨማሪም 
በየዙር መስመሩ  አንድ ተጨማሪ ሰው እስከ ደረጃ 3 ድረስ ይወሰናል ፡፡
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የእንደገና መክፈት አካሄዳችን

 ¼ ገንዳዎች ሁለቱንም ክፍት የውሃ ቦታዎች እና የዙር መስመሮችን በአንድ ጊዜ ለመያዝ 
ከወሰኑ፣  በገንዳው በተከለለ ቦታ ውስጥ የሚፈቀደው ከፍተኛ ቁጥር ለተከፈተው የውሃ 
ወለል  የተገደበው እስከ ደረጃ 3 ድረስ ብቻ ነው ፡፡(በዋና ስፍራው ያሉ የሰዎችን ቁጥር 
በመገደብ  የውሃ ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ክፍሎችን እና  የዙር ዋናን በአንድ 
ጊዜ ማካሄድ ያስችላል) ፡፡

 ¼ ቀደም ሲል የታቀዱና የጸደቁት መዋኛ ገንዳዎች ብቻ  የዙር ዋና ሊኖራቸው ይችላል።

 ¼ ከደንበኞች ጋር የሚገናኙ ሰራተኞች ወይም ሌሎች ሰራተኞች የፊት ሽፋን መልበስ 
ይኖርባቸዋል።

 ¼ ደንበኞች ከቤተሰቦቻቸው ውጭ ከ ሰራተኞች ወይም ከሌሎች ግለሰቦች ጋር 
በሚገናኙበት ጊዜ የፊት ሽፋን ማድረግ ይኖርባቸዋል።

 ¼ በተቋሙ ውስጥ በደንበኞች ወይም በቤተሰብ ቡድኖች መካከል አካላዊ ርቀት 
መስፈርቶችን ይተግብሩ።ግለሰቦች ወይም የቤተሰብ ቡድኖች በመቆሚያ ወይም 
በመቀመጫ ስፍራ  ቢያንስ 6 ጫማ ርቀት ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ የዴኩን አቀማመጥ 
ይለውጡ።  ስብሰባዎች ወይም ዝግጅቶች አይኖሩም። 

 ¼ የመዋኛ ገንዳ ውስጥ ዘለላ(ዳይቪንግ)  በሚደረግበት ወይም  የመዋኛ መንሸራተቻ  
ቦርድ አካባቢ  ተራ የመያዝ ሰልፍ እንዲመሰረት የሚጠበቅበት ቦታ ፣ በወረፋ መስመር 
ላይ ያሉት ደንበኞች ቢያንስ የስድስት ጫማ ርቀት እንዲኖራቸው  ለማረጋገጥ በ 
(ሳይኔጅ)ምልክት ፣ በቴፕ ወይም በሌላ መንገድ  ያድርጉ ፡፡አቀማመጡ ድንገተኛ 
አደጋን ለማዳን ገንዳው የሚያስፈልገውን አራት ጫማ  ያልተዋቀረ  መዋኛ ስፍራውን 
የከበበው (ዴክ)ወለል  ላይ እንቅፋት እንዳይሆን ፣ እንዲሁም በመዋኛ ገንዳ ዴክ ላይ ፣  
መሬቱ ላይ እና በገንዳው ውስጥ ያሉ ሌሎች  ደንበኞች ሁሉ  ከወረፋው ቢያንስ ስድስት 
ጫማ ርቀት ላይ መሆናቸውን ያረጋግጡ ፡፡
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