
ተኸቲቦም ንዝወድኡ ዝምልከት ምሕጽንታታት 
ይፋዀስ  
 

ነቶም ክልቲኡ ወይ ሓደ ምሉእ ክታባት ተኸቲቦም ዝወድኡ ዝምልከት ምሕጽንታታት 

ብመሰረት ትካል ህዝባዊ ጥዕና ዘመሓላለፎ ምሕጽንታታት መንግስቲ ምፍዃሳት 

የተኣታትወሎም ኣሎ። እቶም ክልቲኡ ወይ ሓደ ምሉእ ክተባት ተኸቲቦም ዝወድኡ ሰባት፡ 

ነንሓድሕዶም ኣብ በቤቶም ምስ ካልኦት ንምርኻብ ክቀራረቡ ይኽእሉ ኢዮም፡ ኣብ 

ነንሕድሕዶም ልክዕ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክህልዎም ግድን ኣይኰነን። ምስ ተነካእቲ 

ዘይኰኑ ጉጅለታት እውን ክቀራረቡ ይኽእሉ ኢዮም። እንተዘይኰይኑ ኣብ ግዳም ዝምልከት 

ምሕጽንታታትን ሕጋጋትን ንክታበት ተኸቲቦም ዝወድኡን ዘይወድኡን ንኹሉም ብማዕረ ኢዩ 

ዝምልከቶም።  
 
– ክታበት ካብ ከቢድ ሕማምን ንካልኦት ምልካፍን ዘለዎ ናይ ምክልኻል ብቕዓት ልዑል ከም ምዃኑ ዘለና ኣፍልጦ 

ቀጻሊ ዘተኣማምን እናኰነ ኢዩ ዝመጽእ ዘሎ። በቲ ደሊብናዮ ዘለና ፍልጠት ተጠቒምና ኸኣ ኣብቲ ስጉምቲታት 

ከነፋኹሰሉ ንኽእል ከነፋኹስ ግድን ኢዩ ይብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን በንት ሀይየ/Bent Høie።  

 

ምሉእ ዘይጉዱል ናይ ምክልኻል ብቕዓት ንምህላው ክልተ ክታበታት ምኽታብ ግድን ኢዩ።  

 
ሕግታት ኣብ ወግዓዊ ቦታታት ንኹሉ ብማዕረ ይምልከት  

ምክልኻል ብቕዓት ክታበት ልዑል ይኹን ድኣ’ምበር፡ ተኸቲብካ ማለት ግና ብኮቪድ-19 ክትልከፍ ኣይትኽእልን ኢኻ 

ማለት ኣይኰነን። ዝተኸትቡ እውን ንካልኦት ክለክፉ ይኽእሉ ኢዩም። ተለኺፍካ ከም ዘለኻ ከይተረዳኣካ ክነሱ እውን 

ንካልኦት ክትለክፍ ትኽእል ኢኻ።  

– ካብቶም ኣብ ግዳም እትቐርቦም ሰባት መነመን ኢዮም ዘይተኸተቡን ኣካል ተነካእቲ ጉጅለ ዝዀኑን ክትፈልጦም 

ኣይከኣልን ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ብዝሒ ዝተኸተቡ ውሑዳት ብምዃንኖምን፡ ገለ ገለ ካብቶም ዝተኽተቡ እውን ክልከፉን 

ክለኽፉን ስለ ዝኽእሉን ኣብ ወግዓዊ ቦታታት ንዝምልከቱ ምኽርታትን ሕግታትን ንኹሉ ብማዕረ ኢዮም ዝብጽሕዎ 

ይብል በንት ሀይየ/Bent Høie። 
 

ኣብቶም ብብዝሒ ሰባት ዝራኸቡሎም ወይ ዝእከቡሎም  ቦታታት ቀለልትን ንጹራትን ምኽርታትን ሕግታትን የድልዩ 

ከም ምዃኖም በንት ሀይየ ብወገኑ ንኣድላይነቱ የስምረሉ።  



ምስክር ወረቐት ኮሮና ኣብ ምምጽኡ ኢዩ 

– ምስ ግዜ ምኻድ ብዝሒ ተኸተብቲ እናጐልበተ ክመጽእ ብምዃኑ ብዝሒ ድሩትነታትን ካልኦት ሓፈሻውያን 

ስጒምቲታትን ምክልኻል ለብዕን ንኩላትና ክፋዀሰልና ኢዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ብሃገራዊ ደረጃ ምስክር ወረቐት 

ኮሮና ነሳልጥ ኣለና ብምባል በንት ሆይየ የመልክት።  

ትሕዝቶ ምስክር ወረቐት ኮሮና ሓበሬታታት ብዛዕባ ኩነተ-ክታበትን ኩነተ-መርመራ ኮቪድ-19ን (ዝሓደሰን ገዲምን 

መርመራ) ኢዩ ክዀውን። ነቶም ምስክር ወረቐት ኮሮና ዘውጽኡ ኣብ ወግዓዊ ቦታታት ንክንቀሳቐሱ ገለ ገለ ስጒምቲታት 

ንክፋዀሰሎም ዕድል ይኸፍተሎም። ክታበት ብምወሳድ ጥራይ ግና ዝሰልጥ ኣይኰነን።  
 
– ኩንተ-ክታበት ንግዴታ-ውሸባ ዘለዎ ግደ ከመይ ክዀውን ከም ዘለዎ ንዝብል እውን ንሓስበሉ ኣለና ይብል በንት 

ሀይየ።   

ምኽርታት ንተኸቲቦም ዝወድኡ:  

• ክልቲኡ ክታበት ተኸቲቦም ዝወድኡ ሰባት ወላ ኣካል ተነካእቲ ጉጅለ ይኹኑ ኣብ ብሕታዊ ኣባይቲ ይኹን ኣብ 

መካይን ምስ ካልኦት ብምቅርራብ (ትሕቲ 1 ሜትሮ) ማሕበራዊ ርክባት ከካይዱ ይኽእሉ ኢዮም።  

• ክልቲኡ ክታበት ተኸቲቦም ዝወድኡ ምስ ዘይተኸተቡን ኣካል ተነካእቲ ጉጅለ ዘይዀኑን ብምቅርራብ 

ማሕበራዊ ርክባት ከካይዱ ይኽእሉ ኢዮም።  

• ክልቲኡ ክታበት ተኸቲቦም ዝወድኡ ካብ መቃምጥቶም ዘይኰኑ ዘይተኸተቡን ኣካል ተነካእቲ ጉጅለ ዝዀኑን 

ሰባት እኹል ርሕቀት ምሕላው ክቕጽልዎ ይግባእ (እንተወሓደ 1 ሜትሮ)፡    

• ኣብ ግዳም ኣብ ብዝሒ ሰባት ዝርከብዎም ቦታታት (ወግዓውያን ቦታታት፡ ንህዝባዊ መጓዓዝያ እውን 

ዝምልከት ኢዩ) ዝምልከቱ ምኽርታትን ሕግታትን ከይተቐየሩ ከም ዘለውዎም ይቕጽሉ። ኣየኖት ኢዮም 

እንተ’ኢልና ከምኒ ምኽርታትን ሕግታትን ምሕላው ርሕቀት፡ ቊጽሪ ሰባት፡ ንጽህናን ጽሬትን፡ ምጥቃም 

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝኣመሰሉ ይዀኑ ኣለው ማለት ኢዩ።  
 


	ተኸቲቦም ንዝወድኡ ዝምልከት ምሕጽንታታት ይፋዀስ
	ምስክር ወረቐት ኮሮና ኣብ ምምጽኡ ኢዩ
	ምኽርታት ንተኸቲቦም ዝወድኡ:


