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LANSING, MICH. Mkurugenzi wa Idara ya Afya na Huduma za Binadamu wa Michigan
(MDHHS) Robert Gordon ametoa Agizo la Dharura linalohitaji upimaji wa COVID-19
kwa wafanyikazi wa usindikaji wa kilimo na chakula. Agizo hilo linaifanya Michigan kuwa
kiongozi wa kitaifa katika kinga za usalama za COVID-19 kwa wafanyakazi wa kilimo na
wahamiaji, ikijengwa kwa maagizo ya Mtendaji kutoka Gov. Gretchen Whitmer
anayehitaji hatua za usalama mahali pa kazi katika ghala la usindikaji nyama na kuku
na makazi salama kwa wafanyakazi na wahamiaji waliothibitishwa kuwa na COVID.
“Wanaume na wanawake wanaofanya kazi katika shamba letu la mimea na usindikaji
wa chakula wana hatari kubwa wa kupata COVID-19, na wanahitaji na wanastahili
kulindwa”, alisema Gordon. “Agizo la leo litasaidia kupunguza kuenea kwa COVID
katika jamii kote Michigan na kupunguza athari za kuathirika katika jamii ya Latinos.”
Katika wiki za hivi karibuni, kumetokea milipuko 11 ya kutambuliwa katika shamba na
mitambo ya kusindika chakula huko Michigan. Zaidi, Latinos ni asilimia 5 ya wakazi wa
Michigan lakini inawakilisha asilimia 11 ya visa vya COVID ambamo kabila la mtu huyo
linatambuliwa.
Agizo hilo linahitaji wasimamizi wa kambi ya wahamiaji kutoa upimaji wa COVID-19
kama ifauatavyo:





Upimaji wa msingi wa wakati mmoja wa wakaazi wote wenye umri wa miaka 18
na zaidi.
Upimaji wa wakazi wote wapya katika masaa 48 ya kuwasili, na makazi tofauti
kwa wakazi wapya kwa siku 14 na upimaji wa pili siku katika 10 – 14 baada ya
kuwasili.
Upimaji wa mfanyikazi yeyote aliye na dalili au mfiduo.

Waajiri wa wahamiaji au wafanyikazi wa vifaaa vya usindikaji vya nyama, kuku na yai
na nyumba ya kuhifadhia miti yenye wafanyikazi Zaidi ya 20 kwenye tovuti kwa wa
wakti wanahitajika kutoa huduma ya kupima COVID-19 kama ifuatavyo:


Upimaji wa msing wa wakati mmoja wa wafanyikazi wote.




Upimaji wa wafanyikazi wote wapya kabla ya kazi ya kibinafsi.
Upimaji wa mfanyikazi yeyote aliye na dalili au mfiduo.

“Idara itafanya kazi na waajiri na watendaji wa nyumba kuhakikisha kuripoti kwa wakati
unaofaa wa data za upimaji na upatikanaji wa PPE ili kwa Pamoja tunweze kuzuia
kuenea kwa virusi zaidi,” Gordon alisema.
“Uhakikishaji wa afya na usalama wa wafanyikazi muhimu wa chakula na kilimo cha
Michigan ni muhimu kwa kuhakikisha usambazaji bora wa chakula,” alisema Gary
McDowell mkurugenzi wa Idara ya Kilimo na Maendeleo Vijijini vya Michigan.
“Wafanyikazi hawa ni wafanyikazi wetu wa mstari wa mbele ambao ni sehemu muhimu
ya kuleta chakula chetu kutoka shamba hadi kwenye sahani.”
“Ni muhimu kuwaweka wafanyikazi wetu na familia zao katika tasnia ya chakula na
kilimo salama na katika afya nzuri.” Alisema John Cakmakci, rais wa UFCW Mtaa 951.
“Ninawapongeza wakurugenzi Gordon na McDowell kwa juhudi zao za kulinda watu wa
Michigan na uchumi wetu.”
Waajiri na wasisimizi wa nyumba lazima watimize plan (mpango) wa Agosti 10 kwa jinsi
watakavyofanya uchunguzi kwa kufuata agizo hili. Kukamilisha kwa upimaji wa kimsing
na utekelezaji wa upimaji uanoendela unahitajika sio baada ya Agosti 24.
Waajiri na wasimamizi wa nyumba wana chaguzi kadhaa za kumaliza upimaji
unaohitajika, pamoja na kupata makubaliano na mtoaji matibabu, mtoaji wa afya wa
kazi au maabara ya kupanga mpango wa upimaji: kuomba msaada wa serikali kutoka
kwa Msaada wa Jimbo ili kufanya uchunguzi; au kutumia rasilimali za upimaji katika jamii
pana. Jimbo litatoa msaada wa upimaji kwa waajiri au wasimamizi wa nyumba kadri
uwezo wake unavyoruhusu na kusaidia vifaa katika kubaini vyanzo vingine vya uwezo
wa upimaji unavyohitajika.
MDHHS pia litatoa mwongozo kupitia guidance document kwa waajiri wanaotoa
habari ya hatua kwa hatua jinsi waajiri wanaweza kukamilisha upimaji na kuonyesha
rasilimali kama ufadhili wa ruzuku na chanjo ya bima kupitia Medicaid ambayo inaweza
kutoa msaada wa kifedha kwa upimaji.
Wakazi walio katika hali chanya ya COVID watalazimika kujitenga na jamii mpaka
wakapokidhi vigezo vya kurudi-kazini kutoka Vituo vya kudhibiti na Kuzuia Magonjwa.
MDHHS itashirikiana na Wakala wa Vitendo vya Jamii katika jamii zilizoathiriwa ili kutoa
chakula, makazi, na msaada wa kiuchumi kwa wafanyikazi watakaopoteza mapato
kutokana na upimaji.
Kukosa kufuata agizo hili kunaweza kusababisha kutolewa kwa adhabu ya fedha za
raia chini ya mamlaka ya MCL 333.2262.

Habari kuhusu mlipuko huu unabadilika haraka. Habari ya hivi karibuni inapatikana
katika Michigan.gov/Coronavirus and CDC.gov/Coronavirus.

