
ስግረ-ክትበትን መገሻን  
 
መዋጽኦ ለበዳ ክታበት እዩ፡ ካልኣይ መርፍእ ክታበት ካብ ከቢድ ሕማምን ለብዕን ጽቡቕ ጌሩ 
እዩ ዝከላኸለልና። መታን ዝበዝሐ ክፋል ህዝብና ብዝቐልጠፈ ምሉእ ብምሉእ ክኽተብ 
ክታበታት- mRNA ሓዋዊስካ ምጥቃም ኖርወይ ክትቅጽሎ እያ።  
 
–ዋላ’ኳ ገሊአን ሃገራት ነቶም ክልቲኡ መራፍእ ክታበት ብሓደ ዓይነት ክታበት ዘይተኸተቡ ሰባት ከም ምሉእ ክቱባት 
ኣይቑጸሮኦም፡ ብዙሓት ሰባት ብዘየገድስ ዓይነት ክታበት ን2ይ መርፍእ ሕራይ ክብሉ ኣገዳሲ እዩ። ድሕሪ 2ይ መርፍእ 
ምውጋእካ እዩ ከኣ ካብ ከቢድ ሕማምን ንካልኦት ከይተመሓላልፍን ጽቡቕ ጌሩ ዝከላኸለልካ። ኖርወያውያን ገያሾ 
ነንበይኑ ክታበታት ብምውሳዶም ሽግራት ኣጋጢሙዎም ዝብል ሓበሬታ ኣይመጻናን ዘሎ ይብል ሚኒስተር ጥዕናን 
ክንክንን ቤንት ሀይየ።  
 
ትካል ህዝባዊ ጥዕና ነንበይኑ ክታበታት ምሃብ ማዕረ ብዩንነት ከምዘለዎን ከበድቲ ጐር-ሳዕቤናት ንክኽሰት ዘሎ ተኽእሎ 
ከኣ ከምዘየዛይዶን እዮም ገምጊሞም ዘለዉ። ብውሑዱ 15 ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ስግረ-ክትበት ከካይደ ጸኒሐን 
ኣለዋ፡ ከምኡ’ውን ብመሰረት ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ክታበት ብስግረ-ክትበት ዝተኸተቡ ሰባት ከም ምሉእ ክቱባት 
ክቑጸሩ እዮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ተማሕጺኖም ዘለዉ። ካናዳ ውን ልክዕ ከም ኖርወይ ትጥቀመሎም ክታበታት 
ብምጥቃም ንብዙሓት ሰባት ብስግረ-ክትበት ክትከትብ ጸኒሓ ኣላ።  
 
ኣብ ውሽጢ ኤውሮፓዊ ሕብረት/ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ንኽተሎ ልሙድ መለክዒታት ንካልእ ሃገር 
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትኣትወሉ እዋን መወዳእታ መርፍእ ክታበት ካብ ትውጋእ ክልተ ሳምንታት ምስ ኣሕለፍካ እዩ 
ኣብ ፓስፖርት ክታበት ምሉኡ ክቱብ ከምዝኾንካ ዝወጽእ። ኣብ ወረቐት ምስክር ኮሮና እቲ ናይ መወዳእታ 
ዝተወጋእካዮ መርፍእ ጥራሕ እዩ ዝርአ። ጀርመን ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕግታታ ቀዪራቶም ብምህላዋ ሕጂ ብፋይዘርን 
ሞደርናን ስግረ-ክትበት ዝተኸተቡ ሰባት ክገሹ ከለዉ ከም ምሉኡ ክቱባት ክትቆጽሮም ጀሚራ ኣላ።  
 
ዓባይ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ንግዜኡ ከም ምሉእ ክቱብ ንኽቆጽራኻ ክልቲኡ ግዜ ብሓደ ዓይነት 
ክታበት ክትውጋእ ኣለካ ዝብል ቅጥዒ እዩ ዘለወን። ዓባይ ብሪጣንያ ንኖርወይ ኣብ ሓምላይ ምድብ ኣእትያ ስለዘላ ካብ 
ኖርወይ ዝገሹ ገያሾ ክውሸቡ ኣይግደዱን እዮም። ንኖርወይ ክሳብ ኣብ ሓምላይ ምድብ ዘአተውዋ ኩነታት ክትበት 
ብዘየገድስ ክትውሸብ ኣይትግደድን ኢኻ። 
 
– ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓባይ ብሪጣንያን ክልተኣዊ ዝርርብ ነካይድ ኣለና። ፋይዘርን ሞዳርናን 
ክልቲኡ ንሓደ ሰብ ከም መኽተቢ ምጥቃም ክንቅጽሎ ኢና ይብል ሀይየ።  
 



ንግዜኡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ብንቡር መገሻታት ምእታው ንኖርወያውያን ዜጋታት ኣይፍቀደሎምን እዩ ዘሎ። 
ለብዒ ንኸየስፋሕፍሕ ንምግታእ ነፍስ ወከፍ ሃገር ስጒምትታትን ደረታትን ከተኣታቱ ምሉእ መሰል ኣለዋ። ሕግታት 
መገሻ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብዙሕ ግዜ ዝፈላለ ኰይኑ ኩነታት ለብዒ ከኣ ዘይትጽቢታዊ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ 
ውን ክቕየር ይኽእል እዩ። ስለዚ ነፍስ ወከፍ ገያሺ እቲ ክገሸሉ ዝሓስቦ ዘሎ ሃገር ኣብኡ ዘለዉ ሕግታት እንታይ 
ምዃኖም ኣቐዲሙ ጽቡቕ ጌሩ ከጽንዖ ኣሎዎ።  
 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ብምሉኦም ከነወግድ እዮም ዘማኽሩና ዘለዉ፡ ብጀካ ናብ ሃገራት 
ኤውሮጳዊ ሕብረት/ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮፓ፡ ስዊዘርላንድን ዓባይ ብሪጣንያን፡ ከምኡ’ውን ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ኣብ ሊስታ ኣስፊሮመን ዘለዉ ሳልሶት ሃገራት ብትካል ህዝባዊ ጥዕና ከም ውሑሳት ዝቑጸራ ሃገራት 
ኢየን።  Disse er markert som lilla land/እዘን ሃገራት እዚኣተን ብሊላ ሕብሪ ተመልኪትለን ኣሎ። 
 
Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - FHI/መገሻዊ ውሸባን ንኖርወይ ክትኣቱ 
ከለኻን ዝምልከቱኻ ሕግታትን-ትካል ህዝባዊ ጥዕና 
 
ክሳብ ዕለት 1 ጥቅምቲ ዝምልከት፡ nylig endret/ሕጂ ዝተቐየረ ምኽርታት መገሻ፡  
 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/advice_extended2/id2869138/

	ስግረ-ክትበትን መገሻን

