በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ

መንግስት

የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ
የተዘጋጀ
የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ሥራ ቦታ የኮቪድ 19 አለም
አቀፍ ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣ ፕሮቶኮል

ግንቦት 2012 ዓ.ም
ባህር ዳር
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መግቢያ
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው አንዱና ዋንኛው ቁልፍ ዘርፍ በመሆን ለኢትዮጵያን ኢኮኖሚ
የመሪነት ሚናውን እየተጫወተ ይገኛል፤ በመሆኑም የአገሪቱን ትልቁን የበጀት ወጪ እና የሰው
ኃይል በመያዝ ለኢኮኖሚው እድገት አመላካችና ጠቋሚ ሆኖ ይወሰዳል፡፡
በተጨማሪም ኮንስትራክሽን ለንግድ ስራው መስፋፋት፣ ለመረጃ ፍሰትና መጓጓዣ አገልግሎት፣
ለእኩል ተጠቃሚነትና ለድህነት ቅነሳ ወሳኝ ሚና የሚጫወት ዘርፍ ነው፡፡
ይሁን እንጂ አለም ዓቀፍ ወረርሽን የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን የገባና ስርጭቱም
በአጭር ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የሚስፋፋ መሆኑ ይታወቃል።
በመሆኑም በኮንስትራክሽን ግንባታዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያደርስ የቫይረሱን ስርጭት
አስቀድሞ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚያስችል መልኩ ቅድመ ጥንቃቄዎችን በግንባታ ሳይት ላይ
መደረግ ይኖርበታል።
ኮቨድ 19 በዓለም ጤና ድርጅት አማካኝነት አለም አቀፍ ወረርሽኝ ሆኖ ከታወጀበት እና በሀገራችን
የመጀመሪያው ተጠቂ ይፋ ከተደረገበት ሰዓት አንስቶ የመከልከሉ እና የሚያስከትለውን የጤና
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖ የመቀነስ ሥራ የመንግስት ቀዳሚ አጀንዳ ሆኖ እየተገበረ
ይገኛል፡፡
በዚህ

ምክንያት

በኮንስትራክሽን

ሳይቶች

የተሰማሩ

ሰራተኞችን

እንደወትሮ

በተለመደው

ለማስቀጠል ፈታኝ ከመሆኑም ባሻገር ለቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ ምቹ ሁኔታን በመፍጠር
ማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል።
ስለሆነም በግሉ እና በመንግስት የሚሰጠው ምላሽ እንደተጠበቀ ሆኖ የኮንስትራክሽን ዘርፉ የተለየ
ትኩረት ያስፈልገዋል፡፡
በዚህ ረገድ የሕንፃ መመሪያ ቁጥር 5/2003 አንቀፅ 44.2. መሰረት የሥራ ቦታዎች ደህንነት
መከበር ይኖርበታል
•

ይኸውም መመሪያው ላይ የተቀመጠው

ማንኛውም አሠሪ የሥራ ቦታዎች በሠራተኞች ደህንነት እና ጤንነት እንዲሁም በሕብረተሰቡ
እና በአካባቢው ላይ ጉዳት እንዳያስከትሉ ማድረግ ይኖርበታል፣

•

አሠሪው በሁሉም የሥራ ቦታዎች የደህንነት መጠበቂያ ሥነ-ስርኣቶች በሥራ ላይ መዋላቸውን
በየጊዜው ማረጋገጥ ይኖርበታል፣
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•

ማንኛውም የሥራ ቦታ ከቆሻሻ የፀዳ እና በጽዳት የሚጠበቅ መሆን ይኖርበታል፣

•

ማንኛውም የሥራ ቦታ ለወንዶች ና ሴት ሠራተኞች መገልገያ የሚሆኑ እና በተለያየ ቦታ
የተገነቡ ጊዜያዊ የመታጠቢያ እና የንፅህና መጠበቂያ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ክፍሎች
ሊኖሩት ይገባል፣

•

ማንኛውም የሥራ ቦታ ከመንግስት ዋና ምንጭ ወይም በሚመለከተው አካል ፍቃድ ካገኘ ሌላ
የተለየ ምንጭ የተገኘ በቂ እና ለጤና ተስማሚ የሆነ የመጠጥ ውሃ ሊኖረው ይገባል፣

•

በሥራ ቦታዎች የሚገኙ ለእሣት አደጋ እና ለበሽታ የሚያጋልጡ ደረቅ ቆሻሻዎች በወቅቱ
መወገድ አለባቸው፣

•

በግንባታው አካባቢ ብክለት እንዳይከሰት ጊዜያዊ የፍሳሽ ማከማቻ እና ማስወገጃ መዘጋጀት
አለበት፣

•

ከሀምሣ እና ከዚያ በላይ ቁጥር ያላቸው ሠራተኞች በሚሠሩባቸው ማናቸውም የሥራ ቦታዎች
የደህንነት እና የጤንነት ሁኔታዎችን የሚከታተል የደህንነት መኮንን ሊኖር ይገባል፣ የደህንነት
መኮንኑ፣ ሀ) የሥራ ቦታ የደህንነት እና ጤንነት አጠባበቅ የሙያ ሥልጠና የተሰጠው ሊሆን
ይገባል፣ ለ) ከሥራ ተቆጣጣሪዎች ጋር በመመካከር በአሠሪው የተቀመጡትን የደህንነት እና
ጤንነት ተግባራትን ያከናውናል፣ በሠራተኞች መተግበሩንም ይቆጣጠራል፣

እንዲሁም በዓለም ሥራ ድርጅት በተፈጥሮ እና በሰው ሰራሽ አደጋዎች ሳቢያ ሀገራት እና
የስራው ዓለም ሲጠቃ የቀውስ አስተዳደር ምላሽን በተመለከተ በአስቀመጠው ጋይድ ላይን
መሰረት፡•

መሰረታዊ የስራ ደረጃዎች እንዲከበሩ በዋነኝነትም ከሙያ ደህንነት ጤንነት፣ ከማህበራዊ
ጥበቃ እና በማናቸውም ምክንያት ለችግር ተጋላጭ ለሆኑት ልዩ ጥበቃ እንዲያገኙ የሚል
ይገኝበታል፡፡

እንደ ሀገር የሚደረጉ ፀረ ኮሮና ጥንቃቄ እንቅስቃሴ እንደተጠበቀ ሆኖ ወርርሽኙ በኮንስትራክሽን
ዘርፉ የሚያመጣው ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ጫናን ሊያሳድር የሚችለውን አሉታዊ ተፅዕኖ በጥንቃቄ
መርምሮ አሳመኝ አሳታፊና ቀጣይነት ያለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ሊያሰፍን
የሚችል ህጋዊና አስተዳደራዊ ዕርምጃ ለመውሰድ ይቻል ዘንድ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት በማደረግ
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ከወረርሽኙ ስርጭት፣መስፋፋትና የእድገትና አሳሳቢነት አኳያ እየታየ አቅጣጫ ሊሰጥ ይገባል፡፡
ይህን

መሠረት በማድረግ ይኽ ፕሮቶኮል በስራ ቦታ ተዋናዮች እና በሁሉም የኮንስትራክሽን

ባለድርሻ አካላት እንዲተገበር ዛሬ ሚያዝያ

ቀን 2012 ዓ.ም ይፋ ሆኗል፡፡

ዓላማ
•

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በኮንስትራክሽን ሥራ ቦታዎች በሠራተኞች ደህንነት እና ጤንነት
እንዲሁም በሕብረተሰቡ እና በአካባቢው ላይ ጉዳት እንዳያስከትል፣

•

ወረርሽኙ በሀገሪቱ ኮንስትራክሽን ኢኮኖሚ የሚፈጠረውን አሉታዊ ተጽዕኖ መቀነስ፣

•

እነኚህን አላማዎች ለማሳካት በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ያለው ነባራዊ ሁኔታ በማጤን፣
የመጀመሪያ ደረጃ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በኮንስትራክሽን ሥራ ቦታ ተፅዕኖ
የሚያስችል ጥንቃቄ መንገዶች ታሳቢ

ሁኔታዎች

•

የወረርሽኙ ሥርጭት ፍጥነት አሁን እየታየ ባለው ደረጃ የሚቀጥል ከሆነ

•

በኮንስትራክሽን

ሥራ

ቦታዎች

መሠረታዊ

የሆኑ

የግንዛቤና

ወረርሽኙን

ሥራዎች በዕቅድ ተደግፈው በተጠናከረ ሁኔታ የሚተገበሩ ከሆኑ
•

ምላሽ መስጠት

ወረርሽኙ በኮንስትራክሽን ኢንድስትሪው አሉታዊ ተፅዕኖ እያስከተለ ከሆነ
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የመከላከል

1. የፕሮጀክት ግንባታ ሥራ ቦታ መከላከያ ስልቶችና ሀላፊነት
የኮቪድ 19 በፍጥነት የመዛመት ባህሪ እና ከተከሰተም ውጤቱ ሰብዓዊ ጉዳት ያለው በመሆኑ
የዓለም ጤና ድርጅት ባስቀመጠውም መመሪያ እና መንግስታችንም በየወቅቱ ከሚሰጠው
መግለጫ እና መመሪያ መረዳት የሚቻለው ተመራጭ መፍትሔው መከላከል ላይ በትኩረት
መስራት ነው፡፡በዚሁ መሰረት ይህ የጥንቃቄ መርሆች የሚከተሉትን

የመከላከያ ስልቶች

በፕሮጀክት ግንባታዎች ላይ ተግባራዊ እንዲደረጉ ያሳስባል
1.1 . በስራ ተቋራጮች ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች
1.1.1. በግንባታ ቦታዎች ደረጃውን የጠበቀ የሰውነት ሙቀት መለኪያ መሳርያ እንዲኖር
ማድረግ፣
1.1.2. የውሀና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን አቅርቦት ማሟላት
1.1.3. የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማቅረብ ስለ አጠቃቀሙም በቂ ግንዛቤ ማስጨበጥ
1.1.4. ለሰራተኞች ለግላቸው ብቻ የሚጠቀሙበት የግንባታ ቁሶች በበቂ መጠን እንዲኖር
ማድረግ፣
1.1.5. ሰራተኞች በተጠጋጋ ሁኔታ የሚሰሩባችውን ቦታዎች በመለየት አሰራሩን ለማስቀረት
ወይም ለመቀየር መሞከር
1.1.6. በሰራተኞች

የትራንስፖርት

ሰርቪሶች

ላይ

መጨናነቅን

ማስወገድ

አስፈላጊውን

የንጽህና ጥንቃቄ ማድረግ እንዲሁም በጉዞ ወቅት መስኮቶች ክፍት እንዲያደረጉ
ማድረግ
1.1.7. ስለ ኮሮና ቫይረስ ግንዛቤ ማስጨበጫ የሚያግዙ ሰራተኞች በሚገባቸው ቋንቋ
ፓስተሮች፣ የጥንቃቄ መልክቶች፣የመከላከያ ዘዴዎችን በጽሁፍ፣ በስእል፣ በድምጽና
በምስል በታገዘ ሁኔታ ማቅረብ
1.1.8. በግንባታ ሳይት የካፍቴሪያ አገልግሎት የሚያቀርቡ ኩባንያዎች የተጠቃሚ ሰራተኞችን
ቅርርብ እንዳይኖር መድረግ
1.1.9. በፕሮጀክቶች

ስብሰባዎችን

በማስቀረት

በተቻለ

መጠን

ግንኙነትን

በኢንተርኔት፣

በኢሜል፣ በስልክ ወይም ከቅርርብና ከንክኪ ነፃ በሆነ መንገድ ማድረግ
1.1.10. ምልክቱ የታየባቸው ወይም የሚያጠራጥሩ ሠራተኞች ሲገኙ ወደ ሕክምና ክትትል
ስፍራ ከመሸጋገራቸው በፊት በግንባታ ሥፍራው ላይ ጊዜያዊ ማቆያ ስፍራ ማዘጋጀት
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1.1.11. በፀረ

ተህዋስያን

ማስቀመጫ

በየጊዜው

የሚፀዱ

የልብስ

መቀየሪያ

እና

የግል

እቃቸውን

ዝግጁ ማድረግ

1.2. የግንባታ ሰራተኞች ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች
1.2.1. ሰራተኞች በስራ መግቢያና መውጫ ወቅት የሰውነት ሙቀታቸውን መለካት
1.2.2. ሰራተኞች እጃቸውን በውሀና ሳሙና ወይም በአልኮል በአግባቡ ማጽዳት
1.2.3. ሰራተኞች የእጅ ለእጅ ሰላምታንና አካላዊ ንክኪን ማስወገድ
1.2.4. ሰራተኞች

በሚያስሉበትና

በሚያስነጥሱበት

ወቅት

አፋቸውን

በሶፍት

ወይም

በክንዳቸው መሸፈን
1.2.5. ሰራተኞች የአደጋ መከላከያ መሳሪያዎቻቸውን በጋራ አለመጠቀም እና በየጊዜው
በአግባቡ ማፅዳት ይኖርባቸዋል
1.2.6. የኮሮና ቫይረስ መያዝ ምልክት የሆኑትን ሳልና ትኩሳት ያለባቸው ሰራተኞች በስልክ
ለአሰሪዎቻቸው በማሳወቅ ከቤታቸው በመሆን የህክምና ክትትል ማድረግ
1.2.7. ሰራተኞች የአደጋ መከላከያና የስራ ልብሶቻቸውን በአግባቡና በንጽህና መጠቀም
ይኖርባቸዋል
1.2.8. በፕሮጀክቱ አንድ ሰራተኛ በኮሮና ቫይረስ መያዙ ሲረጋገጥ ሌሎች ሰራተኞች
ሳይደናገጡ በፕሮጀክቱ ደህንነትና ጤንነት ሀላፊዎች የሚሰጠውን የጥንቃቄ ትዕዛዝ
መተግበር ያስፈልጋል
1.2.9. በግንባታ ሳይቱ ላይ ሰራተኞች በጋራ የሚጠቀሙባቸውን መሳሪያዎችና የሚነኳቸውን
ቦታዎች በአግባቡ ማጽዳት አለባቸው
1.2.10. በግንባታ ሳይቱ ላይ ሰራተኞች ተጠቅመው የጣሏቸውን ሶፍቶች ወይም የንጽህና
መጠበቂያዎችን ከእጅ ንክኪ ውጪ በአግባቡ ማስወገድ አለባቸው
1.3.

የግንባታ ደህንነት/ሴፍቲ ባለሙያ ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች

1.3.1. ሴፍቲ ኦፊሰሮች በስራ ቦታዎች እየተንቀሳቀሱ ለኮሮና ቫይረስ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን
መከታተል ይገባቸዋል
1.3.2. የሴፍቲ ኦፊሰሮች ከስራ ክፍል ሀላፊዎች ጋር በቅርብ በመገናኘት በስራ ገበታቸው ላይ
ያልተገኙ ሰራተኞችን ሁኔታ በወቅቱ ማጣራት
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1.3.3. የበሽታውን ምልክት የሚያሳይ ወይም በበሽታው የሚጠረጠር ሰራተኛ ሲገኝ የሴፍቲ
ኦፊሰሮች ድርጅቱ የጤና ባለሙያ ካለው በጋራ በመሆን ሰራተኛውን ከስራ ቦታ
በመለየት ድርጅቱ ያስቀመጠውን ስርአት ተከትሎ ሪፖርት ማድረግና ሰራተኛው ድጋፍ
እንዲያገኝ ማድረግ
1.3.4. በግንባታ ሳይቱ ላይ የኮሮና ቫይረስ እንዳለበት ከተረጋገጠና ምልክቶችን ካሳየ ሰራተኛ
ጋር ንክኪ የነበራቸው ሰራተኞች በመለየት ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባስቀመጠው
የጥንቃቄ መርህ መሰረት የስራ ቦታውን ማጽዳት
1.3.5. የሴፍቲ ኦፊሰሮች በድርጅቱ ውስጥ ለኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑ
ሰራተኞች ላይ ጥብቅ ክትትል ማድረግ ይገባቸዋል
1.3.6. የሴፍቲ ኦፊሰሮች በፈረቃ ስራ በሚሰራባቸው ድርጅቶች በማታና የለሊት ሺፍቶች
አስፈላጊው የንጽህና ግብአት መሟላቱን መከታትልና መቆጣጠር ይገባል
1.3.7. ሴፍቲ ኦፊሰሮች ለሰራተኞች ስለ ኮሮና ቫይረስ ወቅታዊ መረጃዎችን ማቅረብ አለባቸው
1.4. በአማካሪ ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች
1.4.1.

ለሰራተኞቻቸው በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ይኖርባቸዋል

1.4.2.

ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጥንቃቄ ሊሆኑ የሚችሉ ግብአቶች በበቂ መጠን መቅረቡን
ይቆጣጠራል

1.4.3.

በግንባታዎቹ ላይ ሰራተኞች በቂ ጥንቃቄ እያረጉ መሆኑን መከታተል እና ማስፈጸም
ይኖርባቸዋል፣

1.4.4.

ወቅታዊ

የኮሮና

ቫይረስ

ወረርሽኝ

መረጃዎችን

እና

መንግስት

የሚሰጣቸውን

መመሪያዎችን ተከታትሎ በግንባታ ፕሮጀክቱ ላይ ተፈፃሚ መሆኑን ይከታተላል፣
1.5. በባለቤት ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች
1.5.1.

ለሰራተኞቻቸው በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ይኖርባቸዋል

1.5.2.

የኮሮና

ቫይረስ

ባለድርሻዎች

ወረርሽኝ
ጋር

ያለበትን

በመመካከር

ደረጃ

መረጃዎችን

አስፈላጊውን

እርምጃዎችን ይሰጣል
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በመከታተል

ተመጣጣኝ

ጥንቃቄ

ከፕሮጀክቱ
እርምት

1.5.3.

ወቅታዊ

የኮሮና

ቫይረስ

ወረርሽኝ

መረጃዎችን

እና

መንግስት

የሚሰጣቸውን

መመሪያዎችን ተከታትሎ በግንባታ ፕሮጀክቱ ላይ ተፈፃሚነት ያረጋግጣል፣
ማጠቃለያ ፡-የኮሮና ቫይረስ በዓለም ጤና ድርጅት የዓለማቀፍ ወረርሽኝ ሆኖ የተመዘገበ እና
በሀገራችንም እንደ ብሔራዊ አደጋ ስጋትነት ተቆጥሮ መንግስት ወረርሽኙን ለመከላከል ርብርብ
እያደረገ ያለበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን።
ኮቪድ
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የህብረተሰብ

የህብረተሰቡ አንድ አካል

ጤና

ችግር

እንደ

መሆኑ

መጠን

የኮንስትራክሽን

ሰራተኞችም

በመሆናቸው እና በአንድ አካባቢ ተሰባስበው የሚሰሩ በመሆኑ ለኮሮና

ቫይረስ የተጋለጡ ናቸው።የችግሩ ውጤቱም ሆነ ተጽእኖው በስራ ቦታ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን
ወደ ቤተሰብ እና ሕብረተሰብ ተሻጋሪ በመሆኑ

ወጥነት ባለው ሁኔታ መንግስት በየወቅቱ

የሚሰጠውን አቅጣጫ በቅንጅት በስራ ቦታ እና ከሥራ ቦታ ውጪም በጥብቅ ዲሲፕሊን መፈፀም
ስለሚገባ ይሄ የኮንስትራክሽን ግንባታ ስራ ቦታ ጥንቃቄ ፕሮቶኮል ዛሬ ሚያዝያ
ወጥቷል፡፡
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