ጋዜጣዊ መግለጺ

መንግስቲ ዳግመ-ክፍታ ይቕጽሎ ኣሎ
መንግስቲ ዳግመ-ክፍታ ሕብረተሰብና ብምቕጻል ናብ ሳልሳይ ጽፍሒ ይሰጋገር ኣሎ። ሕጂ ኣብ ገዛ ዝያዳ ኣጋይሽ ክበጽሑኻ፡ ኣብ
እንግዶታት ዝሳተፉ ሰባት ክዛይዱን ኣድላይነት ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕን ክቕንስን እዩ። ኣብ ፈቖድኡ ዞባታትን ክልላትን ዝነብሩ
ቆልዑን ንኣሽቱን 1 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ ዝብል ቅጥዒ ከይተኸተሉ ኣብ ስፖርታውን ባህላውን እንግዶታት ክሳተፉ ክፍቀደሎም
እዩ።
እዞም ሓደስቲ ምሕጽንታታት ብቐጥታ እዮም ክትግበሩ፡ እቶም ብሕጋጋት ዝድንገጉ ለውጥታት ግን ካብ 20 ሰነ ሰዓት 12:00
እዮም ክትግበሩ።
–ቁጽሪ መልከፍትታት እንዳቐነሰን ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ተሓከምቲ እንዳ ጎደሉን ይኸዱ ኣሎዉ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሃገርና ካብቶም
ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣስታት ፍርቈም ቀዳማይ ክታበት ክውግኡ ዕድል ተዋሂቡዎም ኣሎ። ኣብ ኖርወይ ከምቲ
ዝመደብናዮ ይኸደልና ስለዘሎ ሕጂ ሳልሳይ ጽፍሒ ዳግመ ክፍታ ክንጅምሮ ድሉዋት ኢና ዘለና ትብል ቀዳማይቲ ሚኒስተር ኣርና
ሱልባርግ።
ናብ ሳልሳይ ጽፍሒ ክንሰግር ዝወሰንናዮ ውሳኔ ኣብ ምሕጽንታታት ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ዝተሞርኮሰ
እዩ። ጌና ሕጂ ውን ከባብያዊ ሕግታት ብምትእትታው ንዝባርዑ ከባብያዊ ለብዕታት ከነበርዕኖም ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ።
– ጌና ሕጂ ውን ጥንቁቓት ክንከውን ኣለና። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ዓለምና ጌና ሕጂ ውን ኩነታት ለብዒ ዘይትጽቢታውን
ተቐያያርን እዩ ዘሎ፡ ከምኡ’ውን እቶም ሓድሽ ባህርያት ዘለዎም ዓይነታት ቫይረስ ኩነታቶም ኣጠራጣሪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ተዳሎ
ክንህሉን ንኖርወይ ዝኣትዉ ገያሾ ቀይድታት ክንገብረሎምን ኣለና። ዳግመ ክፍታ ውሽጠ-ሃገና ዕዉት ንክኸውን ኣብ ዶባትና ዝካየዱ
ምስግጋራት ገለ ድሩቱነታት ክንገብረሎም ግድን ኢዩ ብምባል ሓሳባ ተስምረሉ ሱልባርግ።
ቤት-ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን
– ኣብ እዋን ለበዳ ብምልኦም ቆልዑን ንንኣሽቱን ኢና ቀዳምነት ክንህቦም ጸኒሕና። ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ እውን
ንቆልዑን ንንኣሽቱን ነተኣታትወሎም ስጒምትታት ካብ ናይ ዓበይቲ ቊሩብ ፍኹስ ዝበሉ እዮም ትብል ሚኒስተር ፍልጠትን
ምውህሃድን ጒሪ ሜልቢ።
ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ዝተኣታቶ ስጒምታዊ ደረጃ ሕጂ እውን ብከባብያዊ ሰበስልጣናት እዩ ክውሰን።
– ኩነታት ለብዒ ከበባቢአን ዘፍቅደለን ክሳብ ዝኾነ ቤት ትምህርታትን መዋእለ-ህጻናትን ድሕሪ ክረምታዊ ዕረፍቲ ብቀጠልያ ደረጃ
ክቕየዳ መደብ ክሕንጽጻ እየን። ኣብ ወቕቲ ቀውዒ ቤት ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን ኣብ ቀጠልያ ደረጃን ዝያዳ ንቡር ዝኾነ
ኩነታትን ክጅምራ ከምዝኽእላ እምነተይ ልዑል እዩ። ዩኒቨርሲታት፡ኮለጃትን ሞያዊ ቤት-ትምህርታትን እውን ኣብ ንወቕቲ ቀውዒ
ቀዳማይ ክፍለዓመተ-ትምህርቲ ክጅምራ ከለዋ እውን ተማሃሮ ብኣካል ተረኪቦም ክመሃሩ መደብ ክሕንጽጻሉ ይግብአን ትብል
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ሚንስተር ሜልቢ።
– ከም ተወሳኺ ኣብ ፈቖድኡ ዞባታትን ክልላትን ተሳትፎ ንኽህሉ ነፍቅድ ኣለና፡ ሰለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ቆልዑ
ዝእከቡሉ ውድድራት ኣውዲቕካ ምሕላፍን ካልኦት እንግዶታትን ምክያድ ክፍቀድ እዩ። ግን ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም
ቆልዑን ንኣሽቱን ዝሳተፉሉ እንግዶታት ዓበይቲ፡ ቆልዑን ንኣሽቱ ኣሕዋትን ኣብቲ ብዝሒ ሰባት ንምድራት ዝልካዕ ቁጽሪ ይቑጸሩ
ምዃኖም ክትርስዑ የብልኩምን ትብል ሚኒስተር ፍልጠትን ምውህሃድን።
ክረምታዊ ዑደት ክካየድ ክፍቀድ እዩ
ሎሚ መዓልቲ ብዙሓት ቆልዑን ንኣሽቱን ክረምታዊ ዕረፍቶም ዝጅምርሉ መዓልቲ እዩ።
– ናይ ሎሚ ዓመት ክረምታዊ ዑደት ከመይ ከምዝኸውን ብዙሓት ቆልዑን ዓበይትን ክፈልጡ ደልዮም ኣሎዉ ዝብል ግምት ኣለኒ።
ሎሚ ዓመት ክረምታዊ ዑደት፡ ንጥፈታት ዝካየደሎም ዑደትታትን ካልኦት ኣብ ትርፊ ግዜና ነካይዶም ንጥፈታትን ይፍቀዱና
ብምህላዎም ሕጉስ እየ። እዚ ማለት ኣሽሓት ቆልዑን ንኣሽቱን ሃዋሁው ዑደት ከስተማቕሩዎን ንሂወቶም ምሉእ ዘይርስዑዎ
ተዘክሮታት ክረኽቡን እዮም ይብል ሚኒስተር ቆልዑን ስድራቤታትን ሸል ኢንጎልፍ ሮፕስታ።
ሽሕ’ኳ ካብ ኖርወይ ምውጻእ ዝፍቀድ እንተኾነ፡ ዛጊት ድሩትነታትን ዝተሓላለኹ ሕግታትን ክህልዉ እዮም።
– ንወጻእ ሃገር ምጋሽ ኣድካሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ናብ ኖርወይ ንምእታው ከኣ ንነዊሕ ግዜ ምጽባይ ኣድላዪ ከይኮነ ኣይተርፍን
እዩ። ስለዚ መንግስቲ ዕረፍትኹም ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ከተሕልፉዎ ይምሕጸነኩም። እዚ ዝለዓለ ውሕስነትን ፍሉጥ ኩነታት ዘለዎ
መደብን ብምዃኑ ኢዩ ይብል ሮፕስታ።

መግለጺታት
ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ተባሂሎም ዝግለጹ እዚ ዝስዕብ ምስ ዘማልኡ ኢዩ:
•
•
•

ክልተ መራፍእ ክታበት ዝተወግኡ፡ ናይ መወዳእታ መርፍእ ካብ ዝውግኡ ከኣ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዘሕለፉ።
ኮቪድ-19 ኣሕሊፎም ሓንቲ መርፍእ ክታበት ካብ ዝውግኡ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዘሕለፉ። ኣወንታዊ ዝውጽኢቱ መርመራ
ካብ ዝንገረካ፡ ክታበት ክወሃበካ ብውሑዱ ሰለስተ ሳምንታት ክሓልፍ ኣሎዎ።
ኣወንታዊ ዝውጽኢቱ መርመራ ኮሮና ምስ ተመርመርካ፡ ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ካብ ትውጋእ ሰለሰተ ሳምንታት ምስ
ኣሕለፍካ። እዋን ግለላ ምስ ወዳእኻ ሽዑ ከም ምሉእ ክቱብ ትቑጸር ማለት እዩ።

ብዩናት ዝብሃሉ:
•
•
•

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ/ክልቲኡ መርፍእ ክታበት ዝተወግኡ
ሓንቲ መርፍእ ክታበት ካብ ትውጋእ ካብ 3 ክሳብ 15 ሳምንታት ዘሕለፍካ
ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚምካ ዝነበርካ ምስ እትዀውንን

ኣብ 3 ይ ጽፍሒ ዝምልከቱና ሃገራዊ ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ ይዀኑ
ንመላእ ሃገር ዝምልከቱ ምሕጽንታታት
1 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው። ጽሬት ኣእዳውካ ምሕላው። እንተሓሚምካ ካብ ገዛኻ ዘይምውጻእ።
ማሕበራዊ ርክባት

Side 2

•
•
•
•
•

ካብ 20 ኣጋይሽ ንላዕሊ ዘይምእንጋድ (ሓድሽ)
ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን መባእታ ቤት ትምህርታትን ዝኸዱ ቆልዑ ደቂ ኣሃዱኦም ክበጽሑዎም ይፍቀድ እዩ፡ ብዝሂ ኣጋይሽ
ካብ ምኽርና ንላዕሊ ወላ ይብዝሑ።
ብዩናት ( መን ከም ብዩናት ከምዝቑጸሩ ኣብዚ መራኸቢ ሊንክ እቶ) ኣብ ግምት ደረት ብዝሒ ኣጋይሽ እቱዋት
ኣይኮኑን።
ርሕቀት ሓልዉ ዝብል ምኽሪ ጌና ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ፡ ብዩናት ምስ ካልኦት ብዩናትን ተነካእቲ ዘይኮኑ ዘይብዩናትን ቀረባ
ማሕበራዊ ርክባት ከካይዱ ግና ይኽእሉ እዮም (ትሕቲ ሓደ ሜትሮ)።
ኣብ ደገ ንክትራኸቡ ንላበወኩም

መገሻታት
•
•
•

መገሻታት ውሽጠ-ሃገር ክፍጸም ይኽእል እዩ።
ናብ ፍኹስ ዝበለ ስጉምትታት ዘለወን ንኡሳን ዞባታት ዝገሹ ብዩናት ዘይኮኑ ሰባት (መን ከም ዘይብዩናት ይቚጾሩ ኣብዚ
መራኸቢ ሊንክ ተመልከት) ኣብቲ ቅድሚ ምብጋሶም ዝነበሩዎ ንኡስ ዞባ ዘሎ ምሕጽንታታት ክኽተሉ ይግብኦም።
ዘይብዩናት ሰባት ተወሳኺ ጥንቃቐ ከርእዩን መገሽኦም ክምድቡዎን ንላበዎም፡ እዚ መታን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘስፋሕፍሕ
ለብዒ ንምዋግድ ዝዓለመ ኢዩ ። ካብ ለብዒ ዝገነነን ቦታታት ንዝገሹ ሰባት ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ፡ ማለት ካብ ተረርቲ
ከባብያዊ ስጉምታትት ዘለወን ንኡሳን ዞባታት ብሕጋጋት ኮቪድ-19 ካብ ምዕራፍ 5ሀ ክሳብ 5ሐ ዘሎ ዝተደንገገ ወይ
ተመሳሳሊ ከባብያዊ ሕሕጋጋት ዝኽተላ ክኾና ከለዋን።

ቤት-ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን
ኣጸደ-ህጻናትን ቤት ትምህርታትን ምስሊ ሰማፎሮ ብምኽታል ቀጠልያ፡ ብጫ ወይ ቀይሕ ስጉምታዊ ደረጃታት እየን ዝኽተላ፡
ማለት እታ ዝምልከታ ንኡስ ዞባ ኣብ ተካይዶ ገምጋም ዝተሞርኮሰ ኮይኑ ኩነታት ለብዒ ክቕየር ከሎ ከኣ እቲ ስጉምታዊ ደረጃ
ንክቕይሮኦ ድሉዋት እየን።
ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ
•
•

ተማሃሮ ዝያዳ ብኣካል እንዳተረከቡ ክመሃሩ፡ ከምኡ’ውን ብቐጻሊ መርመራታት ምክያድ ኣድላዪ እንተደኣ ኮይኑ
ክግምገም።
ምንዳይ ምንጪ ለብዒ ንምቅላል ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ሰባትን ኮፍ መበሊኦምን ምምዝጋብ።

ስራሕ ዓለም
•
•
•
•
•
•

ኣብ ቦታ ስራሕ ዝያዳ ብኣካል ምርካብ (ሓድሽ)
ብከፊሉ ኣብ ገዛ ኮይንካ ስራሕ ወይ ድማ ሰዓታት ስራሕ ተዓጻጻፊ ከምዝኸውን ምግባር።
ወሃቢ ስራሕ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኣስጋእነት ለብዒ ዝያዳ ገምጊሙ ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ኣድላይነቱ ገምጊሙ ይውስኖ።
(ሓድሽ)
ሓፈሻዊ ስጉምትታት ለብዒ
ኩሉ ሰብ 1 ሜትሮ ርሕቀት ክሕሉ ዕድል ክህልዎ ኣሎዎ።
ብዩናት ሰባት ኣብ ቦታ ስራሕ ካብ ካልኦት ርሕቀት ምሕላው ኣየድልዮምን እዩ፡ ግን ንተነካእቲ ዝዀኑ ዘይብዩናት ሰባት
ብፍሉይ ኣብ ግምት ከእትዉዎም ይግብኦም። (ሓድሽ)

እንግዶታት(ግላውን መንግስታውን)
ካብ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ እንግዶታት ከተካይዱ ንላበወኩም።

Side 3

ካብ ለብዒ ዝገነኖ ቦታ ዝመጹ ዘይብዩናት ሰባት ኣብ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ዝካየዱ እንግዶታት ምስታፎም ከወግዱ ይግባእ። ግነና
ለብዒ ክበሃል እንከሎ እተን ንኡሳን ዞባታት ብሕጋጋት ኮቪድ-19 ምዕራፍ 5ሀ ክሳብ 5ሐ ዝተደንገገ ከበድቲ ከባብያዊ ስጉምትታት
ክህልወን ከሎ ወይ ተመሳሳሊ ከባብያዊ ሕጋጋት ክህልወን ከሎ ማለት እዩ።
ንጥፈታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፊ ግዜን
•
•
•

ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ንጥፈታት ከተካይዱ ንላበወኩም።
ኣብ ውሽጢ ኮነ ደገ ነቲ ንጥፈት ንምፍጻም ኣድላዪ ክሳብ ዝኾነ 1 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ ዝብል ምሕጽንታ ሕድገት
ይግበረሉ። ስለዚ ዓበይቲ ብቐረባ ዝራኸቡሉ ስፖርት ልምምዳት ከካይዱ ክፍቀደሎም እዩ። (ሓድሽ)
ንዓበይቲ ሰባት ኣብ ውሽጢ ቤት/ኣዳራሽ ካብ 30 ሰባት ንላዕሊ ከይበዝሑ፡ ኣብ ደገ ድማ ካብ 40 ሰባት ንላዕሊ
ንክእከቡ ከይበዝሑ ንምሕጸን። (ሓድሽ)

ክረምታዊ ዑደትን ንጥፈታት ዝካየደሎም ዑደታትን (ሓድሽ)
•
•
•

ኣብ ክረምታዊ ዑደት፡ ንጥፈታት ዝካየደሎም ዑደታትን ካልኦት ኣብ ትርፊ-ግዜና ነካይዶም ንጥፈታትን ዝሳተፉ
ተሳተፍቲ ካብ 300 ክበዝሑ የብሎምን ዝብል ምሕጽንታ ይወሃብ፡ ከምኡ’ውን ነቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኣኣርበዓ (40)
ዝምብዝሖም ምድባት ኮሮና ይከፋፈሉ።
1 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ ዝብል ቅጥዒ የብቅዕ፡ እንተኾነ ግና ርሕቀትን ጽሬት ኢድን ክሕሎ ኣሎዎ ዝብሉ ሓፈሻዊ
ምሕጽንታታት ንዓበይትን ንንኣሽቱን ኣብ ዑደት ውን ይምልከቱዎም ኢዮም።
ኣብቲ ዑደት ግድን ትሕቲ 1 ሜትሮ ርሕቀት ምቕርራብ ዝሓቱ ንጥፈታት ክፍጸሙ እንተኾይኖም ግን፡ምሕጽንታ
ምሕላው ርሕቀት ኣይምልከቶምን።

ቀዳማይ ደረጃ ስፖርት
ስፖርት ላዕለዋይ ደረጃ ከም ቀደሙ ክፍጸም ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ተኸታታሊ ውድድራት ኣብ ደገን ውሽጥን ክካየዱ ይኽእሉ
ኢዮም። (ሓድሽ)

ንመላእ ሃገር ዝምልከቱ ሕግታት
ጽላታት ንግዲ
ብመሰረት ሕጋጋት ኮቪድ-19 ምክልኻል ለብዒ ሞያዊ ኣገባብ እንዳተኸተሉ ክኸፍቱ ይፍቀደሎም፡ እዚ 1 ሜትሮ ርሕቀት ክሕሎን
ጽሬት ክሕሎን ባይታ ምጥጣሕ ዘጠቓለለን ይዀውን። ስጉምትታት ምክልኻል ለብዒ፡ ናይቲ ጽላታት ዝምልከት ልሙድ ኣሰራርሓ
ተመልከት።
ምርኢት ፍርያት ዝካየደሎም እንግዶታትን ግዝያዊ ዕዳጋታትን ድማ ብማዕረ ጽላታት ንግዲ ይቕየዱ።
ንጥፈታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፊ ግዜን
•
•
•

ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት/ክልላትን (ብሃገር ደረጃ) ዝቕመጡ እብ ስፖርታዊ እንግዶታት
ወይ ውድድራት 1 ሜትሮ ርሕቀት ከይሓለዉ ክሳተፉ ይፍቀደሎም (ሓድሽ)
ኣብ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ስፖርት ዝሳተፉ ዓበይቲ ኣብ ዞቦኦም/ክልሎም ዝካየዱ ስፖርታዊ እንግዶታት ከም ግጥማትን
ውድድራትን ክሳተፉ ከለዉ 1 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው ኣየድልዮምን። እዚ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝካየድ
ንጥፈታት ይም ልከት (ሓድሽ)
ሞያውያን ዘይኮኑ ስነ-ጥበበኛታት ዓበይቲ ተላሃይቲ፡ ሙዚቀኛታትን ኣብ መድረኽ ዝነጥፉ ስነ-ጥበኛታትን ኣብ ባህላዊ
እንግዶታት 1 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው ኣየድልዮምን፡ ብሓባር ዝለማመዱ ምስ ዝዀኑ ማለት ኢዩ (ሓድሽ)።

Side 4

እንግዶታት
ብሕታዊ እንጎድታት
•

ኣብ ህዝባዊ ቦታ ወይ ዝተኻረኻዮ ወይ ዝተለቃሕካዮ ኣዳራሻት ክሳብ 100 ሰባት ክፍቀድ እዩ (ሓድሽ)

ህዝባዊ እንግዶታት (ሓድሽ)

ብዘይ መርመራ ኮሮና ወይ ወረቐት
ምስክር ኮሮና
ቈወምቲ ዝተመልከተሎም ቦታታት
ብዘይ ቈወምቲ ቦታታት
ብመርመራ ኮሮና ወይ ወረቐት
ምስክር ኮሮና ዘለዎም
ቈወምቲ ዝተመልከተሎም ቦታታት

ብዘይ ቈወምቲ ቦታታት

ውሽጣዊ

ግዳማዊ

ክሳብ 1000 ሰባት (500 x 2
ምድባት ኮሮና)
ክሳብ 400 ሰባት (200 x 2
ምድባት ኮሮና)

ክሳብ 2000 ሰባት (500 x 4
ምድባት ኮሮና)
ክሳብ 800 ሰባት (200 x 4
ምድባት ኮሮና)

እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ
ኣዳራሽ 2500 ሰባት (500 x 5
ምድባት ኮሮና)
እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ
ኣዳራሽ 1000 ሰባት (500 x 2
ምድባት ኮሮና)

እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ
ኣዳራሽ 5000 ሰባት (500 x 10
ምድባት ኮሮና)
እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ
ኣዳራሽ 2000 ሰባት (500 x 4
ምድባት ኮሮና)

ክለባት/ዲስኮታት፡ ቤት መግብታትን መስተን ሊቸንሳ ምስሳይ ዘለዎም እንግዶታት
•
•
•

ምስሳይ መስተ ስዓት 24፡00 ደው ኣይክብልን እዩ (ሓድሽ)
ዓማዊል ድሕሪ ስዓት 24፡00 ምእታው ክኽልከሉ ክቕጽል እዩ
ምምዝጋብ ዓማዊል፡ ኣብ ጣውላ ኣልኮላዊ መስተ ምስሳይ፡ ቁጽሪ ኣጋይሽ ምቕናስ፡ ንኩሎም ኣጋይሽ ኮፍ መበሊ ቦታ
ክህሉን ርሕቀት ክሕልዉን ዝብሉ ቅጥዕታት ከምዘለዉዎ ይቕጽሉ።

Side 5

