አዎ 124 ላይ: የጤና እና ደህንነት መሥፈርቶች የሲያትል ሆቴል ሠራተኞች መጠበቅ
ዛሬ, ሲያትል ውስጥ 7,500 ዝቅተኛ የደሞዝ ሠራተኞች የሆቴል ኢንዱስትሪ ተቀጣሪ ነው, 11%
ጥቁር ወይም አፍሪካ ናቸው
የሆቴል ኢንዱስትሪዋች በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ 30% ያህል ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል፣
የሲያትል ሆቴሎች ከተማ በመካሄድ ላይ የኢኮኖሚ ቡም የተነሳ መዝገብ ሰፈራ መምታት ነው.ይህ
ቢሆንም, የሆቴሉ ሠራተኞች ካልተደረገበት ትንኮሳ ያጋጥማቸዋል,ወደማይቻልበት የጤና
ወጪዎች,ኢሰብዓዊ ጫና,እና ያለማቋረጥ ስጋት ሥራ አጣለሁ በማለት. የሆቴል ኢንዱስትሪ ለሴቶች
ተደራሽ ስራዎች ጠቃሚ ምንጭ ነው, ስደተኞች, እና የሲያትል ቀለም ያላቸው ሰዎች. የዋሽንግተን
ስቴት ኮንቬንሽን ማዕከል የ $ 1.5 ቢሊዮን የማስፋፊያ ትላልቅ ሆቴሎች ድጋፍ ውስጥ ግዙፍ የህዝብ
ኢንቨስትመንት ይሆናል.ጤና እና ደኅንነት መስፈርቶች የሆቴሉ ሠራተኞች ለመጠበቅ አስፈላጊ ናቸው
እና ኢንዱስትሪው ራሱ ትርፋማ የሚያደርጉ ሴቶች በመጠበቅ ረገድ ድጋፍ መሆኑን ለማረጋገጥ.
ፆታዊ ትንኮሳ እና ጥቃት ጥበቃ

ሃውስኪፐርስ, ክፍል አገልግሎት አገልጋዮቿ እና ሌሎች የሆቴል ሠራተኞች ብዙውን ጊዜ የእንግዳ
ክፍሎች ውስጥ ብቻቸውን ይሰራሉ.የሆቴል ሃውስኪፐርስ 80% ሴቶች ናቸው.የፆታ ትንኮሳ በሚያዙ
እንቅስቃሴዎች የተለመዱ ናቸው እና ሴቶች ትንኮሳ እና ጥቃት ፍርሃት ስር ይሰራሉ.አንድ አገልግሎት
አስተሳሰብ እርምጃ እንዳይወስድ እንግዶች እና አስተዳደር ላይ ቅሬታ ከመፈጸም ሰራተኞች የሚገድብ
ነው "እንግዳ ሁልጊዜ ትክክል ነው." በሚባል አስተሳሰብ.
የህጉ ተግባር ምንድን ነው
•
•

ሠራተኞች የሽብር አዝራሮችን ያቀርባል እና የእንግዳ ክፍሎች ውስጥ ጸረ-የትንኮሳ ፖሊሲ
መለጠፍ ይጠይቃል.
ትንኮሳ እና ጥቃት ሪፖርቶች ምላሽ ቅደም ተከተል ፈቅዷል እንዲህ ያሉ ክስተቶች
በመመዝገብ ተንኮሻ እንግዶችን ማገድ, እና የታወቁ አሸማቃቂዎችን ሲመለሱ ለሠራተኞች
ቀድሞ ማሳወቅን ጨምሮ.
አቅምን ያገናዘበ የቤተሰብ የህክምና ኣገልግሎት ተደራሽነትን

የእንግዳ ሠራተኞች አሠሪው የማግኘት ዝቅተኛው መጠን የጤና ኢንሹራንስ እና በዋሽንግተን ስቴት
ውስጥ ማንኛውም ኢንዱስትሪ የጤና እንክብካቤ ወርሃዊ ወደ ሁለተኛው ዝቅተኛ የቀጣሪ
አስተዋፅኦ አቀረቦ አላቸው. የቤተሰብ ሽፋን አማካይ ወርሃዊ ሠራተኛ የአረቦን ዝቅተኛ የደመወዝ
የእንግዳ ሠራተኞች ጥሩ በማይደርሱበት $ 500, በላይ ነው. ብዙ ሠራተኞች ከአሰሪያቸው ወይም
የጤና እንክብካቤ ልውውጥ በኩል በተመጣጣኝ የቤተሰብ ጤና ኢንሹራንስ መዳረሻ የለቸውም, እና
ብዙዎቹ አሁንም መንግስት እርዳታ ላይ የሚተማመን ናቸው
የህጉ ተግባር ምንድን ነው
•

ስለ ሠራተኛ የጤና እንክብካቤ የምርቶቻቸውን ጥራት ዝቅተኛ የደመወዝ ሰራተኞች ወይም
ተጨማሪ ካሳ አቅም የቤተሰብ ጤና ኢንሹራንስ ለማቅረብ ወይም ቀጣሪዎችን ይጠይቃል.

•

ትላልቅ ሆቴሎች የሚሰሩ በሲያትል ሁሉ ዝቅተኛ የደመወዝ የሆቴሉ ሠራተኞች ዓመታዊ ገቢ
ከእንግዲህ ወዲህ ከ 6% ጥራት አቅም የቤተሰብ ጤና ኢንሹራንስ መዳረሻ እንዲኖራቸው
ያረጋግጣል.

በጉዳት ምክንያት ከ ኢሰብአዊ ሃውስኪፐር የስራ ጫና ጥበቃ
የሆቴል ሃውስኪፐር ላይ ከባድ ከስራ የመጣ መከራ የተጋለጡ ናቸው ይህም የሚያከናውኑት ሥራ
አድካሚ እና ተደጋጋሚ ተፈጥሮ ስላለው ነው-ከፍተኛ መጠን ከከሰል ማዕድን ቆፋሪዎች ይልቅ
ለጉዳት የትጋለጡ ናቸው.በተለይ ደግሞ የቅንጦት ሆቴሎች ውስጥ,ሃውሰኪፐርስ በተደጋጋሚ
ከፌደራል የሙያ ደህንነት መስፈርቶች በላይ የሚመዝን ፍራሽ ማንሳት አለባቸው.አስተዳደር
ፖሊሲዎች እና ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ የሆቴል ሠራተኞች ጉዳት መጠን ተጽዕኖ ተገኝተዋል.
የህጉ ተግባር ምንድን ነው
•

በእንግዳ ማረፊያ አካባቢ ሃውስኪፐር ማጽዳት የሚጠበቅበትን በስምንት ሰዓት ፈረቃ ውስጥ
አስራ አምስት ክፍሎች ብቻ በማለት ይገድባል፤ በጣም ከሚያደክሙ ክፍሎች ቅነሳ ጋር ጊዜ
እና ከፍተኛው በላይ ተጨማሪ ካሬ ቀረጻ ግማሽ ክፍያ ይሰጣል

•

ያልተጠበቀ ማጽዳት ሥራ ጫና ለመቀነስ እና የሥራ ፍጥነት ለመቀንስ በማድረግ ክፍላችሁን
ጉዳት መጠን ያሻሽላል.

መሰረታዊ የሥራ ዋስትና መዳረሻ

ሆቴል ባህሪያት ብዙውን ጊዜ የማይንቀሳቀስ ንብረት ንብረቶች ተደርገው ነው የሚታዩት የንግድ
ክወናዎችን በተደጋጋሚ መግዛት እና መሸጣ አድርጎ ከማየት ይልቅ. የሲያትል የኢኮኖሚ ቡም በሆቴሉ
ገበያ ላይ ለሽያጭ እንቅስቃሴ ገፍቶበታል እንደ ያቀፈ የሆቴል ኮርፖሬሽኖች የቅርብ በመዋሃዳቸው
እና ግዢዎች አላቸው. የሆቴል ባለቤትነት እና አስተዳደር ላይ ለውጥ ሲመጣ ነባር ሠራተኞች ጋር
ችግር የሚፈጥር ነው እንዲህ ዓይነት ሽግግር ወቅት ሥራቸውን የማጣት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል.
የህጉ ተግባር ምንድን ነው
•

ነባር የሆቴል ሠራተኞች አዲስ አሠሪ በታች ሥራቸውን ለማቆየት የሚያስችል አጋጣሚ
ይፍጥራል

•

መቋረጦች ይቀንሳል; እና መስተንግዶ ኢንዱስትሪ ውስጥ አገልግሎት የሚያሻሽል ሥራቸውን
ለመጠበቅ ልምድ ያላቸው ሠራተኞች አጋጣሚ በመፍቀድ ጊዜ ባለቤትነት ወይም አስተዳደር
ሲመጡ

የሲያትል ሴቶች ጥበቃ በማድረግ የሚከፈል-124 ላይ እዚህ አካባቢያዊ 8 አዎን ለ አንድነት
3, Sea1le, WA 98121

2800 First Ave Ste

ከፍተኛ አስተዋጽኦ:እዚህ እንተባበር!አካባቢያዊ 8, የፖለቲካ ትምህርት ላይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር
ካውንቲ የሰራተኛ ምክር ቤት ኮሚቴ

