
4ይ ጽፍሒ ክናዋሕ እዩ - መደብ ዳግመ-ክፍታ 3ይ ጽፍሒ ይስተኻኸል 
 
ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ብዝሃቡዎ ምኽርታት መንግስቲ 4ይ ጽፍሒ መደብ ዳግመ 
ክፍታ ንክናዋሕ ውሳኔኡ ኣሕሊፉ ኣሎ። ቀልጢፉ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ሓምለ ወይ መጀመርታ ነሓሰ እዩ 
ናብ 4ይ ጽፍሒ ምስግጋር ክጅምር ዝከኣል።   
 
ዝተደናጎየሉ ምኽንያት ኩነታት ለብዕን ዓይነት ቫይረስን ደልታን ቀረብ ክታበታትን ካልእን ኣጠራጣሪ ስለ 
ዀነን እዩ። ኰይኑ ከብቅዕ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ 3ይ ጽፍሒ መደብ ዳግመ-ክፍታ ገለ ገለ ምፉዃሳት የተኣታቱ 
ኣሎ።  
 
–ግስጋሳ ዳግመ-ክፍታና ብዕለታት ዘይኰነ ብትንታነታት እዩ ዝውሰን። ዓይነት ቫይረስ-ደልታ ነቶም 
ዘይተኸተቡ ኣባላት ሕብረተሰብና፡ ንሓደ መርፍእ ጥራሕ ዝተወግኡ ወይ ንተነካእቲ ዝዀኑ ጉጅለታት 
ክጸልዎም ዝኽእል ራብዓይ ማዕበል ለብዒ ከየኽስት ኣስጋኢ ኰይኑ ኣሎ። ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል 
ህዝባዊ ጥዕናን 4ይ ጽፍሒ ሕጂ ከይጀመርናዮ ንክንጸንሕ እዮም ዝምሕጸኑና ዘለዉ። ብወገና ኸኣ ንድግፎ 
ኢና። ስለዚ ቀልጢፉ ተባሂሉ ናብ ዝቕጽል ጽፍሒ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ወይ መጀመርታ ነሓሰ ኢና 
ክንሰጋገር ንኽእል። 4ይ ጽፍሒ መዓስ ክንጅምሮ ንኽእል ንዝብል ሕቶ ምዕባለ ኩነታት ለብዒ፡ ጾር ሕማማት፡ 
ዓቕምታት ኣገልግሎታት ጥዕናን ቊጽሪ ክቱባንን እዩ ዝውስኖ ትብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርና ሱልባርግ።  
 
ኣብዚ ዘሕለፍናዮ መንፈቕ ናይዚ ዘለናዮ ዓመት ዓባይ ብሪጣንያን እስራኤልን ሳላ ቅልጡፍን ስሉጥን ክትበት 
ካብተን ከም ዕዉታት ክግለጻ ዝጸንሓ ሃገራት እየን ኔረን። ይኹን ደኣ እምበር ቫይረስ-ደልታ መደብ ዳግመ 
ክፍታ ዓባይብሪጣንያ ኣዳናጒዩ ከይኣኽሎ እስራኤልን ውን መብዛሕትኦም ስጉምትታት ኣልያቶም ድሕሪ 
ምጽናሕ ሓደስቲ ስጉምትታት ኣተኣታትያ ኣላ።  
 
–መንግስቲ ኣብ 3ይ ጽፍሒ ካብ 18 ሰነ ኣትሒዙ ዓበይቲ ምፉዃሳት እዩ ኣተኣታትዩ። ሕጂ ዝያዳ ንገይሽን 
ንራኸብን ስለዘለና ዝያዳ ከይከፋፈትና ከለና ሳዕቤናት ግድን ክንከታተሎም ኣለና። ዝርግሐ ቫይረስ ደልታ ኣብ 
ካልኦት ሃገራት ኣሻቓሊ እዩ ኮይኑ ዘሎ ይብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ቤንት ሀየይ።  
 
ምስትኽኻላት 3ይ ጽፍሒ: ብወረቐት ምስክር ኮሮና ኣብ እንግዶታት ምስታፍ 
ካብ ፍርቂ ለይቲ ሓሙስ 8 ሓምለ ዘውግሕ ንኔው ወረቐት ምስክር ኮሮናን መእተዊ መርመራታትን ዝጥቀሙ 
ህዝባዊ እንግዶታት ብዝሒ ተሳተፍቲ ክውስኹ ከነፍቅደሎም ኢና።  
 
ኣብ ምስክር ወረቐትን መርመራታትን ዝጥቀሙ ግዳማዊ እንግዶታት ኣብ ቈወምቲን ዝተመልከተሎም ቦታታት 
ኮፍ ኢሎም ኣብ ምድባት ኮሮና ክሳብ ዝተኸፋፈሉ ብዝሒ ተሳተፍቲ ካብ 5000 ናብ 7000 ክብ ከነብሎ 
ኢና (ደቂቕ ሓበሬታ ንምርኣይ ሰደቓ ተመልከት)።  
 
ኣብ ጣውላ ኣልኮላዊ መስተ ምስሳይ ዝብል ቅጥዒ ከምዘለዎ ክቕጽል እዩ፡ እንተኾነ ግና ካብ ሰዓት 24 ንኔው 
ዓማዊል ምቕባል ኣይፍቀድን እዩ ዝብል እገዳ ንከምዚኦም ዓይነታት እንግዶታት ክለዓለሎም እዩ።  
 
ብዩናት ሰባት ብጀካ ካብቶም ዘይብዩናትን ተነካእትን ዝኾኑ መካይድቶም ካብ መካይድቶም ርሕቀት ክሕልው 
ኣይከድልዮምን እዩ።  
 
–ወረቐት ምስክር ኮሮና ክንጥቀመሉ ከለና ለብዒ ክባራዕ ዘሎ ተኽእሎ ይቕንስ እዩ። እዞም ለውጥታት ኣብ 
ወቕቲ ክረምቲ ፈስቲቫላትን እንግዶታትን ብውሑስ ኣገባብ ከነካይድ ከቃልሉልና እዮም ትብል ሱልባርግ።  
 
 



 ኣብ ውሽጢ  ኣብ ደገ 

ቈወምቲ 
ዝተመልከተሎም 
ቦታታት 

ካብ 3000 ሰባት ዘይበዝሑ (2500 
ዝነበረ ተወሲኹዎ ኣሎ) ኣብ ነፍስ ወከፍ 
ኣሃዱ ምድብ ኮሮና ክሳብ 500 ሰባት፡ 
እቲ ቦታ ካብ 50 ሚእታዊት ንላዕሊ 
ክመልእ የብሉን።  

ካብ 7000 ሰባት ዘይበዝሑ (5000 
ሰባት ዝነበረ ተወሲኹዎ ኣሎ)። ኣብ 
ሓደ ኣሃዱ ምድብ ኮሮና ክሳብ 500 
ሰባት፡ እቲ ቦታ ካብ 50 ሚእታዊት 
ንላዕሊ ክመልእ የብሉን።  

ቈወምቲ ዘይኮኑ 
ዘይተመልከተሎም 
ቦታታት 

ካብ 1500 ሰባት ዘይበዝሑ(1000 
ዝነበረ ተወሲኹዎ ኣሎ)። ኣብ ነፍስ 
ወከፍ ኣሃዱ ምድብ ኮሮና ክሳብ 500 
ሰባት፡ እቲ ቦታ ካብ 50 ሚእታዊት 
ንላዕሊ ክመልእ የብሉን።  

ካብ 3000 ሰባት ዘይበዝሑ(2000 
ሰባት ዝነበረ ተወሲኹዎ ኣሎ)። ኣብ 
ነፍስ ወከፍ ኣሃዱ ምድብ ኮሮና ክሳብ 
500 ሰባት፡ እቲ ቦታ ካብ 50 
ሚእታዊት ንላዕሊ ክመልእ የብሉን።  

 
ኣብ ለብዒ ዝገነኖ ቦታታት ዝርከባ ኣጸደ ህጻናት፡ መዋዕለ ህጻናትን/SFO ቤት-ትምህርታትን ብጫ ደረጃ 
ተቐሪበናሉ ክጸንሓ ይግብአን 
ቅድሚ ሕጂ ቤት ትምህርታትን ኣጸደ ህጻናትን ኣብ ወቕቲ ቀውዒ ብቀጠልያ ደረጃ ክቕየዳ ክዳለዋሉ 
ከምዝኽእላ መንግስቲ ሓቢሩ ኔሩ። ይኹን ደኣ እምበር ምስፍሕፋሕ ቫይረስ ደልታ እንተደኣ ዛይዱን ኩነታት 
ለብዒ ዝያዳ ኣጠራጣሪ ኮይኑን ንኣጸደ ህጻናት፡ መዋዕለ ህጻናትን ቤት-ትምህርትን ውን ሳዕቤናት ከኸትለልን 
ኣለን ይኽእል እዩ።  
 
ቀጠልያ ደረጃ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ምድባት ኮሮና ምክፍፋል ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ መልከፍቲ ኣብ 
ዘጋጥመሉ እዋን ብዙሓት ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ክውሸቡ ክግደዱ እዮም። ስለዚ ሰበስልጣን ጥዕና 
ስትራተጂ መርመራ፡ ግለላን ምንዳይ ምንጭን ውሸባን/TISK ምስ ብቀጠልያ ደረጃ ዝቕየዳ ኣጸደ ህጻናትን 
ቤት-ትምህርታትን ኣተሓሒዞም ክግምግሙዎ እዮም። ንግዜኡ ኣብ ብዙሕ ለብዒ ዘለዎ ቦታታት ዝርከባ ኣጸደ 
ህጻናት፡ ቤት-ትምህርታትን መዋዕለ ህጻናትን ብብጫ ደረጃ ክቕየዳ ተዳልየናሉ ክጸንሓ ይግብአን። ኣውራ ድማ 
ኣጸደ ህጻናትን መዋዕለ ህጻናታን ንወርሒ ነሓሰ ቅድሚ ቤት-ትምህርታት ምጅማሩ።  
 
ሕግታት ውሸባ ንወጻእተኛታት ስፖርተኛታት  
 
መንግስቲ ንሕግታት መገሻዊ ውሸባ ብምስትኽኻል ንኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝነጥፉ ስፖርተኛታትን ኣድለይቲ 
ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታቶምን ንኖርወይ ኣብ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ እንግዶታት ንምስታፍ ክኣትዉ ከለዉ ካብ 
ደረታት መገሻ ሕድገት ክግበረሎም እዩ።  
 
እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት እዮም ክምልከቱና: 
• ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣይስሆኪ ኦሊምፒክስ ደቅተባዕትዮ ካብ 26 ክሳብ 29 ነሓሰ 
•  ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ግጥማት ናይ ደቀኣንስትዮን ደቀተባዕትዮን ኩዕሶ ኢድ ቻምፕዮንስ ሊግን ዋንጫ 
ኤውሮጳን 

• ዩአፋ ቻምፕዮንስ ሊግን ዩአፋ ኮንፈረንስ ሊግን ኩዕሶ እግሪ ደቀኣንስትዮን ደቀትባዕትዮን 
• ኮርሶታት ብሽግለታ Ladies Tour of Norway ኣብ Viken/ቪከን, Tour of Norway ኣብ 

Rogaland/ሩጋላንድ፡ ከምኡ’ውን Arctic Race of Norway ኣብ Troms/ትሩምንስን 
Finnmark/ፊንማርክን. እዚኦም ዓበይቲ ፍሉጣት ኣህጉራዊ እንግዶታት ኣብ ኖርወይ ዝካየዱ ኮይኖም 
ብምሉኦም ኣብ ወርሒ ነሓሰ እዮም ክፍጸሙ 

 
ኣብዚ ስፖርታዊ እንግዶት እዚ ዝሳተፉ ተሳተፍቲ ናብ ሃገር ምእታው ክፍቀደሎምን ካብ መወሸቢ ሆቴል 
ምእታው ሕድገት ክግበረሎምን እዩ። ሕግታት ውሸባ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ 
ውድድራት ክስተኻኸለሎም ኣዩ።  



መገሻዊ ውሸባ ኣብ ምቹእ ቦታ ክፍጸም ኣሎዎ። ካብ ካልኦት ርሕቀት ምሕላው ዝከኣለሉ ናይ በይንኻ ክፍሊን 
ናይ ባዕሉ ዓይኒ-ምድርን ክሽነን ዘለዎ ወይ መግቢ ዝቕረበሉ ክፍልን ክኸውን ኣሎዎ።   
 
መንግስቲ ኣብ ዓለማዊ ውድድር ረስሊንግ/ቅልስ፡ ዓለማዊ ውድድር ምልዓል ሓጺንን ኤውሮፓዊ ውድድር 
ከርሊንግን ኣብ ጥቅምትን ሕዳርን ዝካየድ ዝሳተፉ ስፖርተኛታትን ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታቶምን ሕድገት 
መገሻዊ ውሸባ ክገብረሎም ከም ዕላማ ተታሓሒዝዎ ኣሎዎ። ምስ ጽላታት ስፖርት ክልተኣዊ ዝርርብ ብምክያድ 
ነዞም እንግዶታት እዚኦም እንታይ ዓይነት ሕግታት መገሻዊ ውሸባ ክገበረሎም ንዝብል ኣወንታዊ ፍታሕ 
ክንረኽበሉ ኢና።  


