ምሕጽንታታት ዕረፍቲ ቅነ ኣፋሲካ ከምዚ ዝስዕቡ
ይዀኑ፡
ዕረፍቲ ቅነ ኣፋሲካ ለብዒ ከየስፋሕፍሕ ንምክልኻል ሞያዊ ስጉምትታት እናተኸተልና ብቕቡል
ኣገባብ ከመይ ጌርና ከነሕልፎ ከም እንኽእል ዝሕብሩ ምሕጽንታታት መንግስቲ ከምዚ ዝስዕቡ
ይዀኑ፡

ሓፈሻዊ
•

ጥዕናኻ ምሉእ እንተዘይኮይኑ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ፡ ብኮቪድ-19 ተለኺፈ እኸውን እየ ዝብል ጥርጠራ ምስ
ዝህልወካ ኸኣ ቀልጢፍካ ተመርመር።

ማሕበራዊ መዳያት
•

ኣብ ውሽጢ ኮነ ደገ ካብ ካልኦት ሰባት ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ሓሉ።

•

ብዝተኻእለካ መጠን ኣብ ማሕበራዊ መዳያት ትቐርቦም ብዝሒ ሰባት ደረት ግበረሎም።

•

ኣብ ቤትካ ካብ 2 ሰባት ንላዕሊ ዘይበዝሑ ኣጋይሽ ክትቕበል ኣይግባእን። ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ ሰብ ክበጽሓካ
ኣይግብኦን ዝብል ምሕጽንታ ኣመሓላሊፉ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ምኽሪ እዚ ክትክተሎ ይግበኣካ።

•

ልዑል ለብዕን ተረርቲ ከባብያዊ ስጉምትታትን ካብ ዘለዎ ቦታ እንተኰይንካ ኣብ ቅነ ኣፋሲካ ሓዳሮ ኣጋይሽ
ከተአንግድ ኣይግበኣካን ኢልና ንምሕጸነካ። ይኹን ደኣ እምበር ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን
መንእሰያትን በይኖም ዝቕመጡ ሰባትን ካብ 1-2 ቀወምቲ መሓዙት ኣብ ቤቶም ክሓድሩ ይኽእሉ እዮም።

•

ብዝተኻእለ መጠን ግዳማዊ ንጥፈታት ምረጽ። ብዙሓት ሰባት ዝእከቡሉን ርሕቀት ንምሕላው ኣጸጋሚ ዝኾነሉ
ቦታታትን ካብ ምኻድ ተወገድ።

መገሻታት
•

ንወጻኢ ሃገር ግድን ዘይተርፉ ዓይነት መገሻታት ክሳብ ዘይኮኑ ንከይትገይሽ ንምሕጸነካ። ኣብ ውሽጢ ኖርወይ
እውን ኣድለይቲ ዘይኰኑ መገሻታት ኣወግድ።

•

ኮይኑ ከብቅዕ ኣብ መገድን ኣብቲ ትገሸሉ ቦታን ለብዒ ንምክልኻል ፍሉይ ጥንቃቐታት ክሳብ ዝገበርካ ናብ ኣብ
ትርፊ ግዜኻ ትጥቀመሉ ቤት ክትገይሽ ትኽእል ኢኻ።

•

ኣብ ድኳናት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ተጠቐም።

•

•

ሓደ ኣባል ናይታ ስድራቤት ጥራሕ ኣስቤዛ ይሸምት።

•

ኣብቲ ኩሉ ሰብ ኣስቤዛ ኣብ ዘይሽምተሉ ሰዓታት እንተሸመትካ ይሓይሽ።

ኣብቲ ትጸንሓሉ ንኡስ-ዞባ ኣየኖት ስጉምትታት ተኣታትዮም ከምዘለዉ ምጽናዕ ኣገዳሲ እዩ፡ ንኣብነት ኣብ ገጻት መርበብ
ሓበሬታታት ናይተን ንኡስ-ዞባታት ብምእታው ወይ እውን ኣብ helsenorge.no ብምእታው ዝተኣታተው
ስጒምቲታት ትረክብ ኢኻ።

•

እቲ ትገሾ ንኡስ-ዞባ ካብቲ ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ ዝፈኾሱ ስጉምትታት ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ኣብ
ዓድኻ ዘለዉ ምሕጽንታታት ክትክተሎም ይግበኣካ።

•

ተወሺብካ ወይ ውጽኢት መርመራ ትጽበ እንተደኣ ሃሊኻ ኮይንካ ኣብ ዕረፍቲ ኣፋሲካ ከይገሽካ ክትተርፍ ይግበኣካ፡ ዋላ
ናብ ቤት-በረኻ ውን ክትገይሽ ኣይግበኣካን።

•

ኣብ ቤት-በረኻ ኣብ ትርከበሉ እዋን እንተደኣ ሓሚምካ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ይግበኣካ። እንተደኣ ተደዊሉካ ተወሺብካ
ኣለኻ ተባሂልካ ውን ናብ ዓድኻ ክትምለስ ይግበኣካ።

•

ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምጋሽ ኣብ ሆቴል ክትሓድር ትኽእል ኢኻ፡ ይኹን ደኣ እምበር ካብ ካልኦት ኣጋይሽ ርሕቀት ሓሉ፡
ከምኡ ውን ኣብ ሓባራዊ ቦታታት ትጸንሓሉ ግዜ ደረት ግበረሉ። ካብ ልዑል ለብዕን ተረርቲ ከባብያዊ ስጉምትታትን
ዘለዎ ቦታ እንተደኣ መጺኻ ጌሽካ ኣብ ሆቴል ወይ ካልእ ብዙሕ ሰብ ዝእከበሉ ቦታ ክትሓድር ኣይግበኣካን።

•

ካብ ሓደ ቤት-በረኻ ናብ ካልእ ቤት-በረኻ ክትንቀሳቐስ ኣይግበኣካን ብምባል ንምሕጸነካ፡ ምኽንያቱ ለብዒ
ንኸስፋሕፍሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣጸቢቑ የዛይዶ ስለ ዝዀነ።

•

ኣሳሰይቲ ዘይብሉ ቱሪስት ዝጥቀሙሉ ኣባይቲ-በረኻ ክትጥቀሙ እንተኾይንኩም ድማ ኣቐዲምኩም ሓዚእኩም ናይ
ምጽናሕ ዕድላት ክህሉ ይግብኦ፡ መታን ብዙሓት ስድራቤታት/ገያሾ ኣብ ሓደ እዋን ኣብኡ ከይእከቡ ብዝብል ኢዩ።

•

ኣባይቲ በረኻ ዝርከበሉ ቦታ ሰንኮፍ ብምዃኑ ክትረኽቦ ኣጸጋሚ እንተደእ ኮይኑ፡ እሞ ኸኣ ናይቲ ከባብያዊ ሰበ-ስልጣን
ጥዕና ሕክምናዊ ሓገዝ ክህቡን ክውሽቡን/ክምርምሩን ዘለዎም ዕድላት ብድሆታት ዝፈጥረሎም እንተደኣ ኮይኑ
ከምዚኦም ዓይነት ኣባይቲ-በረኻታት ኣብቲ ከባቢ ክዕጸዉ ምሕጽንታታት ምሕላፍ ኣድላይነቱ ገምጋም ክግበረሉ
ይግብኦ።

•

ግድን ዘይተርፉ ንወጻኢ ሃገር ዝገሹ ገያሾ (ንኣብነት ኣብ ካልእ ሃገር ዝርከቡ ወለዶም ዝበጽሑ ቆልዑ) ኣብ ጉዕዞኦም
ክጥንቀቑን ምስ ተመልሱ ክውሸቡን ክምርመሩን ዘለዎም ግዴታ ከኽብሩዎን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

•

ኣብ ጽላት ቱሪዝም ዝነጥፉ ኣካላት ዓማዊል ኣብ ሓባራዊ ቦታታት ናይ ምእታው ዕድላት ንምድርራት ክሓስብሉ
ይግብኦም፡ ተኽእሎታት ምስፍሕፋሕ ለብዒ መታን ክቕንሱዎን ምሕጽንታታት ምክልኻል ለብዒ ድማ ንምኽባር
ከቃልሉዎን።

ሃይማኖታዊ ጉባኣታትን ካልኦት በዓላትን
•

ኣብ ቅነ ኣፋሲካ ዝካየዱ ሃይማኖታዊ ጉባአታትን ካልኦት ሃይማኖታዊ በዓላትን እምነታዊ ምትእኽኻባትን
ተኣታትዮም ዘሎው ሕግታት፡ መምርሒታትን ምሕጽንታታትን እንግዶታት እዩ ዝምልከቶም። ካብ ንኡስ-ዞባኻ
ወጻኢ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ምትእኽኻባት ክትሳተፍ ኣይግበኣካን። ግድን ክፍጸሙን ክናውሑን ዘይክእሉ
ዓይነት እንግዶታት ገዲፍካ ብምሉኦም እንግዶታት ክሳብ ድሕሪ 12 ሚያዝያ ዘሎ ግዜ ክናውሑ ይግብኦም።

