
የካምብሪጅ ከተማ  

የፊት ሽፋኖች መጠቀምን የሚጠይቅ 

የአደጋ ጊዜ ትዕዛዝ 

የካምብሪጅ ከተማ በሁሉም የህዝብ ቦታዎች ፣ በንግድ ተቋማት እና በመኖሪያ ሕንፃዎች የጋራ ስፍራዎች ላይ 

የፊት መሸፈኛ እንዲደረግ የሚጠይቅ የአስቸኳይ ጊዜ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ትዕዛዙ ሥራ ላይ የሚውለው ረቡዕ ኤፕሪል 

29፣ 12:01 እኩለ ሌሊት ላይ ሲሆን፣ ከአምስት ዓመት ዕድሜ በላይ ለሆኑት ሁሉ የሚመለከት ይሆናል፣ እናም 

በበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከሎች ወይም የማሳቹሴትስ የህዝብ ጤና ክፍል ከሚሰጡት መመሪያዎች ጋር በሚጣጣም 

ሁኔታ የማይካተቱ ይሆናሉ። ጥሰቶች በ $300 ዶላር የገንዘብ መቀጮ ያስከትላሉ። 

“ከዚህ በፊት የእኛን ጭምብል የማድረግ ምክራችንን ለተቀበሉት እና ይህንን ጉዳይ በቁም ነገር ለያዙት በካምብሪጅ 

ውስጥ ላሉት ምስጋናችን ከልብ ሲሆን፣ ተገቢውን የፊት ሽፋን ሳያደርጉ፣ ወደ ገበያ፣ የእግር ጉዞ፣ ሩጫ እና መሮጥ እና 

ብስክሌት መንዳት ተግባር የሚከናውኑ ነዋሪዎች መብዛት ያሳስበናል፣” ሲሉ ከንቲባ Siddiqui እና የከተማው ስራ-

አስከያጅ DePasquale በጋራ መግለጫቸው ላይ ተናግረዋል። “ኩርባውን በማደፍጠጥ ዙርያ ሁላችንም የበኩላችንን 

ማድረግ አለብን፣ እንዲሁም ኮቪድ-19 በስፋት እንዳይሰራጭ እየተከላከልን እንደሆነ ማረጋገጥ አለብን። ይህ ግዴታ የፊት 

ሽፋን የመለበስን አስፈላጊነት ያጎላል፣ እንደ አማራጭ ሳይሆን ይህንን ወረርሽኝ ለመዋጋት በምናደርገው የጋራ ጥረት እንደ 

አንድ መስፈርት ነው።” 

Tትዕዛዙ ከአምስት ዓመት ዕድሜ በላይ ለሆኑት ሁሉ የሚመለከት ይሆናል ይህም ሕዝባዊ ቦታ ሆኖ “ያለገደብ፣ 

በየትኛውም፣ በማንኛውም ወይም አከባቢ” ያለ እንደሚከተለው የተብራራ፡ 

• የእግረኛ መንገዶች 

• ጎዳናዎች 

• ፓርኮች 

• አደባባዮች 

• የአውቶቡስ ማቆሚያዎች 

• የመኖሪያ ያልሆኑ የመኪና ማቆሚያዎች እና ጋራጆች 

• ለአጠቃላይ ህዝብ አገልግሎት ክፍት እና ተደራሽ የሆነ ማንኛውም ከቤት ውጭ ቦታ ወይም ለመኖሪያ ያልሆነ 

የመኪና ማቆሚያ ተቋም። 

የጭምብል መስፈርቱ አንድ አስፈላጊ ተቋም በሚሰራበት ወይም በሚጎበኝበት ወቅት ሁሉ እንዲሁም በሱቆች እና 

ሸማቾች ላይም ይመለከታል። በእነዚያ የተቋሙ የሥራ ፈረቃዎች ወይም ጉብኝቶች ወቅት ሁሉ ጭምብሎች 

እንደተደረጉ መቆየት አለባቸው። በትእዛዙ ስር የተካተቱት የንግድ ሥራዎች የሚከተሉት ናቸው፡ 

• የሸቀጣሸቀጥ መደብሮች ወይም ሱፐርማርኬቶች 

• ፋርማሲዎች 

• ላውንድሪ ቤቶች 

• ደረቅ እጥበት ቤቶች 

• የሃርድዌር መደብሮች 



• ምግብ ቤቶች፣ ካፌዎች ወይም የተዘጋጁ ምግቦች፣ ምሳዎች ወይም መጠጦች ሊገዙባቸው የሚችሉ ተመሳሳይ 

ተቋማት 

• የአካባቢ የመንግሥት ሕንፃዎች 

• የንግድ ቢሮ ሕንፃዎች 

• በ Governor Baker የማርች 23 ቀን 2020 በሥራ አስፈፃሚ ትእዛዝ ውስጥ ሁሉም አስፈላጊ ንግዶች ተብለው 

የተገለጹ 

በሁለት ወይም ከዚያ በላይ ክፍሎች ባላቸው የመኖሪያ ሕንፃዎች ውስጥ፣ ወደ ማንኛውም የጋራ ቦታ ከመገባቱ 

በፊት ጭምብሎች ማድረግ ያስፈልጋሉ፣ እነዚህም፡ 

• ሎቢዎች 

• አዳራሾች 

• አሳንሰሮች 

• ደረጃዎች 

• ላውንድሪ ክፍሎች 

• ጋራጆች ወይም የመኪና ማቆሚያዎች 

• የእግር መንገዶች 

• ጓሮዎች እና ሌሎች ከቤት ውጭ የጋራ ቦታዎች 

• ፖስታ ቤቶች እና ሌሎች የቤት ውስጥ የጋራ ቦታዎች 

በዚህ ትዕዛዝ ወቅት ጭምብላቸውን በማድረግ ነዋሪዎቹ እንደ አዎንታዊ የህብረተሰቡ አካል በአርአያነት እንዲያገለግሉ 

ይበረታታሉ። የካምብሪጅ ፖሊስ ክፍል አጥፊዎችን በማስተማር ላይ ያተኮረ ይሆናል ተባባሪ ላልሆኑት ነዋሪዎች 

ማስጠንቀቂያ መስጠት ይችላል። ለማክበር ፈቃደኛ ላልሆኑ፣ በ $300 ዶላር ቅጣት ሊጣሉ ይችላሉ። ለማክበር ጊዜ 

ለመስጠት አንድ ሳምንት የእፎይታ ጊዜ ይኖራል። 

የአደጋ ጊዜ ትዕዛዙ ሙሉ ጽሑፍ እንዲሁም ተጨማሪ መረጃ፣ ቪዲዮች እና ስለ ፊት ሽፋኖች በተደጋጋሚ 

የሚጠየቁ ጥያቄዎች በሚከተለው ላይ ይገኛሉ www.cambridgema.gov/facemask 

ለማስታወሻ ያህል፣ የፊት መሸፈኛ፣ የ ኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ በጣም ውጤታማ ለሆኑ መንገዶች፣ ለአካላዊ ርቀት 

እና ለመደበኛ የእጅ መታጠብን የሚተካ ምትክ አይደለም። የ ኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት ብቸኛው በጣም 

ውጤታማው መንገድ እቤት መቆየት ነው። 

ከተማው ነዋሪዎችንና የንግድ ድርጅቶችን ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ለማሰስ የሚረዱ አዳዲስ ሀብቶችን ለመለየት ቁርጠኛ አቋም 

አለው። ለተጨማሪ መረጃ እና በ ኮቪድ-19 ላይ ዝማኔዎችን ለመቀበል ለመመዝገብ፣ እባክዎ የከተማዋን የወሰነ መረጃ 

ገጽ ይጎብኙ www.cambridgema.gov/covid19   

http://www.cambridgema.gov/facemask
http://www.cambridgema.gov/covid19

