
መንግስቲ ኣብ ሓያሎ ንኡሳን ዞባታት ዞባዊ 
ስጒምትታት ምክልኻል ለብዒ የተኣታቱ 
 
ምስፍሕፋሕ ዓይነት ቫይረስ ኦምኪሮን ንምድንጓይን ንምድርራትን መንግስቲ ኣብ ኦስሎን 
ብዙሓት ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዞባ ቪከንን ኢንላንደን ዞባውያን ስጒምቲታት የተኣታቱ ኣሎ።  
 
– ዕላማና እዚ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ቊጽጽር ምእታው ኢዩ። ዓቕሚ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንኡሳን ዞባታትና ብነትጒ ለብዒ 
ዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ክትንከፉ ዝኽእሉ ክንዕቅቦ ኣለና። እተን ዝትንከፋ ከባቢታት ተሎ ኢልና ርክባትን 
ምንቅስቓሳትን ክንደራርቶ ኣገዳሲ ኢዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ህይወት ሰብ ዘየድሊ ድሩትነታት ከነተኣታቱ 
ኣይንደልን ኢና። ኣድላዪ ምስ ዝዀውን ግና መንግስቲ ትርር ዝበሉ ስጒምቲታት ከተኣታቱ ኢዩ ይብል ቀዳማይ 
ሚኒስተር ዮናስ ጋኣር ስተረ።  
 
ኣብ ኦስሎ ብሓደ ኣጋጣሚ ድራር ልደት ዓቢ ነትጒ ለብዒ ብዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ከም ዝተኸሰተ ተረጋጊጹ ኣሎ። 
ካብ ኦስሎን ከባቢኣን ዝርከባ ንኡሳን ዞባታት ዝመጽኡ ሰባት ዝተሳተፍዎ ድማ ኢዩ ኔሩ። ብተወሳኺ ኣብ 
Øygarden/አይጋርን ብዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ዝተለብዑን ከም ዘለው ተረጋጊጹ ኣሎ፡ ካብ ከባቢ ደቡባዊ ኣፍሪቃ 
ንኖርወይ ጌሾም ዝመጽኡ ገለ ገለ ገያሾ እውን ከምኡ።  
 

ብፍጥነት ኢዩ ዘሰፋሕፍሕ  

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ከም ዝብልዎ እቲ ብኣጋጣሚ ድራር ልደት ዝተኸሰተ ሓያል ነትጒ ለብዒ ከም ዘረድኦ ኦሚክሮን 
ሓያል ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኢዩ፡ ምስፍሕፋሕ ለብዒ ምስ ዝምልከት ድማ ኣድማዕነት ክታበት 
እውን ትሑት ክዀውን ይኽእል ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ቫይረስ ኦሚክሮን ዝያዳ ከቢድ ሓምም የስዕብ ድዩ ኣየስዕብን 
ዝተደምደመ ወላሕንቲ የለን። ክታበታት ካብ ከበድቲ ሕማማት ርጉጽ ይከላኸሉ ኢዮም፡ ዝህብዎ ዓቕሚ ምክልኻል 
ደረጃ ግና ዝተረጋገጸ የለን።  

– ተወሳኺ ፍልጠት የድልየና ኢዩ። ዞባውያን ቅጥዕታት ብምትእትታውና ክሳብ ሓያሎ ብዝሒ ኣረጋውያን ንኸታትብን 
ክሳብ ተወሳኺ ፍልጠት ንረክብን ምስፍሕፋሕ ዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ከነደናግዮ ኢና። ብተወሳኺ ብሓፈሽኡ ኣብ 
መላእ ሃገርና ምስፍሕፋሕ ለብዒ እናገነነ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ፡ ብፍላይ ኣብ ኦስሎን ቪከንን፡ ነተኣታትዎም ዘለና 
ስጒምቲታት ንሓፈሻዊ ምስፍሕፋሕ ለብዒ እውን ከይደራረትዎ ኣይተርፉን ኢዮም ትብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን 
ሻርኮል።  
እቶም ዞባውያን ስጒምቲታት ኣብተን ዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ነቲጉለን ዘለዋን ኣብ ፍሉይ ኣገልግሎት ጥዕና ከቢድ 
ተጽዕኖ ዝወረደንን ንኡሳን ዞባታት ኢዮም ክተኣታተው። እተን ተጠቒሰን ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ኣካል ክሊ ሆስፒታላት 



ዩኒቬሪሲቲ ኣከርሽሁስ/Akershus universitetssykehus ኢየን። መብዛሕቲአን ካብዘን ንኡሳን ዞባታት ደቂ ሕደ 
ክሊ ዞባታት ዕዮን መንበሪ ቦታታትን ኢየን፡ ሓያል ምንቅስቓሳት ዘለወን ከባቢታታት ከኣ ኢየን።  
 
 
እዘን ዝስዕባ ሕሩያን ንኡሳን ዞባታት ብድንጋገ መምርሒታት መሰረት እዞም ዝስዕቡ ዞባዊ ስጒምቲታት ይተኣታተወን : 

• ኣብቲ እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕለወሉ ዘይከኣል ቦታታት ከምኒ ድኳናት፡ ሹቕ ዱኳናት፡ 
ቤተመግበን መስተን፡ ህዝባዊ መጐዓዝያታት፡ ውሻጣዊ መቘም ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ታክስን መሸፈን ኣፍን 
ኣፍንጫን ምጥቃም ግድን ይህሉ።  እዚ ግዴታ’ዚ ንትሕቲ 12 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ወይ ብሕክምናዊ 
ምኽንያታት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ክጥቀሙ ዘይክእሉ ሰባት ኣይምልከትን። ኣብ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ርሕቀት 
ክሕለወሉ ዘይክኣል ቦታታት ከምኒ ኣብ መቀያየሪ ልባሳት ጃኬትካ ንምምጻእ ምስ ካልኦት ሰባት ብብዝሒ 
ዝእተዎ ናይ እንግዶታት ቦታታት ወይ እውን ካብ ሓደ ስቴድዩም እናወጻኻ ጽቕጥቅጥ ኣብ ዝህልወሉ 
ኣጋጣሚታት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ምጥቃም ንምሕጸን። ግዴታ ምጥቃም መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን እዚ ኣብ 
ቈዋምን ዝተመልከተሉን መናብርን ጣውላን ቤተመግበን መስተን ኣይምልከትን።  

• ኣብ ቤትካ ኰይንካ ምዕያይ ይፍቀድ፡ ግን ከኣ ንኣገድሰትን ኣድለይትን ኣገልግሎታት ወጽዓ ክሳብ ዘየሕደረ፡ 
ሰራሕተኛታት እንተ ሰሙን ምሉእ ወይ ብኸፊል ኣብ ቤቶም ኰይኖም ንክዓዩ ይወሓሰሎም። ከም ንኣብነት 
ፍርቂ ናይ ዕማም ግዜኦም ኣብ ቤቶም ኰይኖም ከም ዘሕልፍዎ ክግበር ይከኣል።  

• ኣብ ውሽጣዊ ብሕታዊ እንግዶታት ብዝሒ ደረት ተሳተፍቲ ኣብ ወግዓዊ ቦታ ወይ ልቑሕ/ክሩይ ኣዳራሽ ክሳብ 
100 ሰባት ክሳተፉ ይኽእሉ።  

• ቤተመግብን ቤተመስተን ኣጋይሾም ንክምዝግቡ ይግደዱ፡ እዚ ኣብ ምንዳይ ዕማም ምንጪ ለብዒ 
ንዘአንገድዎም ኣጋይሽ ብቐረባ ንክሕብሩ ዝዓለመ ይዀውን። 

• ኣልኮላዊ መስተ ንከሳስያ ዝፍቐደን ቤተመግብን ቤተመስተን ካልኦት ኣአንገድትን ኣብ ጣውላ ንከሳስያ ከም 
ጠለብ የቕርባ።  

• ኣልኮላዊ መስተ ንከሳስያ ዝፍቀደን ቤተመግብን ቤተመስተን ንኣጋይሸን መናብር ንክቕርባ ከም ጠለብ ይቐርብ።  

• ቈወምትን ዝተመልከተሎምን መናብር ዘይብሎም ውሽጣውያን እንግዶታት ብዝሒ ደረት ተሳተፍቲ ክሳብ 
600 ይፍቀድ (ግን ከኣብምድብ ኰሮና በብ200 ይከፋፈሉ).  

 
መምርሒታት ዞባዊ ስጉምቲታት ዝምልከተን ንኡሳን ዞባባታት እዘን ዝስዕባ ኢየን፡  

• Oslo/ኦስሎ 

• Asker/ኣስከር 

• Bærum/ባኣሩም 

• Grue/ግሩወ 



• Kongsvinger/ኮንግስቪንገር 

• Nord-Odal/ኑርድ-ኡዳል 

• Sør-Odal/ሰአር-ኡዳል  

• Eidskog/ኣይድስኩግ  

• Hurdal/ሁዩርዳል 

• Nannestad/ናንነስታ 

• Ullensaker/ኡዩልለንሳከር 

• Gjerdrum/ያርድሩም 

• Nes/ኔኤስ  

• Lørenskog/ለአርንስኩግ  

• Lillestrøm/ሊኢልለስትረአም  

• Rælingen/ራኣሊንገን  

• Aurskog-Høland/ኣውሽስኩግ  

• Enebakk/ኤነባክ 

• Nordre Follo/ኑርድረ ፎልሎ 

• Ås/ኦስ  

• Nesodden/ኔኤስኡድ’ን 

• Frogn/ፍሮግን  
 
እዞም ዞባውያን ስጒምቲታት ካብ ዕለት 3 ታሕሳስ 2021 ናብ ዓርቢ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ይምልከቱ። 
እዞም ዞባውያን ስጒምቲታት ብቐዳምነት ንመፈለምታ ግዜ ን14 መዓልታት ብምጽናሕ ኢዮም ዝምልከቱ።  
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