ውሸባ-ለብዒ መቃርብቲ ብመርመራ ይትካእ
ንኣባላት ተቐመጥቲ ሕደ ቤትን ካልኦት ተመሳሰልቲ መቃርብትን ዝምልከት ውሸባ-ለብዒ
ብመዓልታዊ መርመራ ይትካእ። እዚ ለውጢ ሕጋዊ መምርሒ ካብ ንዕለት 26 ጥሪ
ዘውግሕ ለይቲ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ይምልከት።
– ኣብዚ እዋን እዚ ኣመና ብዙሓት ኣብ ቤቶም ይውሸቡ ኣለው። ኩነታት ለብዒ ኣብ ኣስጋኢ ደረጃ ብምብጽሑ ቀዳምነት
ቅድመተኸተል ሕግታት ስርታተጂን ውሳኔታት ውሸባን ኣጠቓቕማ ዓቕሚ- PCRን ንምስትኽኻል ኣድላይነቱ ተራእዩ
ኣሎ። ውሸባ ንምትካእ ስትራተጂ ስርዓተመርመራ ንምስግጋር ክንሸባሸብ ግድን ኰይኑ ኣሎ ትብል ሚኒስተር ጥዕናን
ክንክንን ኢንግቪልድ ሻርኮል።
ለውጢ እዚ ሕጋዊ መምርሒ እዚ ካብ ንዕለት 26 ጥሪ ዘውግሕ ለይቲ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ይምልከት፡
ኩነተ-ክትበት ብዘየገድስ ድማ ንኹሉ ዝምልከት ይዀውን።

እቶም ሕግታት ከምዞም ዝስዕቡ ይመስሉ:
መዓልታት ውሸባ-ለብዒ ብኸምዞም ዝስዕቡ ክትክኡ ይኽእሉ፡
•

ድሕሪ መወዳኣታ ቅርርብ ምስ ኣባላት ተቐመጥቲ ሕደ ቤትን ካልኦት ተመሳሰልቲ መቃርብትን ን5 መዓልታት
መዓልታዊ መርመራ ብምክያድ ይትካእ።

•

ኣባላት ተቐመጥቲ ሕደ ቤትን ካልኦት ተመሳሰልቲ መቃርብትን ካብቲ ዝተለብዐ ሰብ ኣብ ዝግለለሉ እዋን
ርሕቀት ክሕልው ምስ ዘይክእሉ ን11 መዓልታት መዓልታዊ መርመራ ብምክያድ ይትካእ (6 መዓልታት ካብቲ
ዝተለብዐ ሰብ ዝግለልሉ እዋን 5 መዓልታት ብምውሳኽ ድማ ብድሕሪኡ ዝቕጽል ግዜ)። እዚ ንቈልዑት እውን
ዝምልከት ኢዩ።

•

ኣብ ርእሲ ስርዓተ-መርመራ ኣብ ወግዓውያን ቦታታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምጥቃምን ን10 መዓላታት
ዝኣክል ካብ ኣብ እኲብ ህዝቢ ምሕዋስን ካብ ኣብ እንግዶታትን ምስታፍን ንምቚጣብ ንላቦ። ለበዋ ምጥቃም
መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ንትሕቲ 12 ዝዕድሚኦም ቈልዑ፡ ልዕሊ 12 ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ቈልዑ ኣብ ቤት
ትምህርቶም ኣብ ዝህልውሉ እዋንን ነቶም ብሕክምናውን ካልእ ምኽንያታትን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን
ክጥቀሙ ዘይክሉን ኣይምልከትን ኢዩ።

•

ኣብ ውሽጢ እተን ዓሰርተ መዓልታት ምናልባሽ ምልክታት ሕማም ከይመጽኣካ ምክትታል ዘይምሕማቕ

•

ምልክታት ሕማም ምስ ዝመጽኣካ ካብ ቤትካ ክትወጽእ የብልካንን፡ መርመራ እውን ከተካይድ ኣለካን።

እዞም ሓደሽቲ ሕግታት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ኣብ ዝጅምርሉ እውን ነቶም ኣብቲ እዋን እቲ ተወሺቦም ዘለው እውን
ዝምልከት ይዀውን። ስርዓተ-መርመራ እውን ንዕኦም ዝምልከት ይዀውን ማለት ኢዩ። ስርዓተ-መርመራ ንዘይክተሉ
ሰባት ድማ ን10 መዓልታት ክውሸቡ ይግደዱ፡ እንተቐልጠፈ 7 መዓልታት ድሕሪ መወዳእታ ዕለተመቃርብቲ
ብዝተወስደ መርመራ ኣሉታዊ ውጽኢት ምስ ዝርአ (ማለት ኮሮና ከምዘይብላካ ዘርኢመልሲ ምስ ዝዀውን) ካብ ውሸባ
ክውጻእ ይከኣል።
ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ሕማማ ኮቪድ-19 ዘሕለፉ ሰባት ውሸባ-ለብዒ እዞም ሕግታት ኣይምልከቶምን ኢዩ።
ብተወሳኺ እቶም ፍሉይ ሕድገታት ዝምልከቶም ሞያውያን ከምኒ ኣገደስትን ተኣፈፍትን ሕብረተሰባዊ ሞያታት ንዘለዎም
ሰባት ዝምልከት ሕጊ ከም ዘለዎ ኣብ ቦታኡ ይቕጽል።
–እዚ ምስትኽኻላት እዚ ምስቲ እንጽበዮ ዘለና ወሰኽ ናህሪ ለብዒ ምሕላው ደረጃታት ናይቶም ኣገድስቲ ዝዀኑ
ሕብረተሰባዊ ዕማማትን ኣገልግሎት ሕክምናን ቅቡል ዝዀነ ደረጃ ንምሕላው ኣድላዪ ኢዩ። ጅር ኦሚክሮን ምስቶም ናይ
ቅድሚ ሕጂ ዝተራእዩ ጅራት ቫይረሳት ዘሕድሮ ሳዕቤን ሕማማት ትሕቱት ከም ምዃኑ ክንበጽሖ ብምኽኣልና፡ ውሸባ
ብመርመራ ብምትካእና እውን ተደራራጊ ኢዩ ብምባል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ሻርኮል ብወገና ተጋናዝብ።

መርመራ ዘድልየሉ
ብሰንኪ እዞም ለውጥታትን ብሰንኪ ሓያል ወሰኽ ቊጽሪ ተላባዕትን ውህሉል ኣድላይነት መርመራታት ክውስኽ ኢዩ፡
–ኣብ ዝቕጽል ኣድላይነት መርመራታት ኣዝዩ ክልዕል ብምዃኑ ንኣጠቓቕማ ባዕለ-መርመራ ዝምልከት ለበዋ
ቅድመተኸተል ምቅይያራት ከድልዮ ኢዩ፡ እዚ መታን ጸረ ምስፍሕፋሕ ለብዒ ኣብ ሕብረተሰብና ንከይገንን ልዑል ግደ
ንክህልዎ ዝዓለመ ኢዩ። ኣብያተጽሕፈፍት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ንኡሳን ዞባታት ክጥቀማሉ ዝኽእላ ምኽርታት
ኣቀዳድማ ቅድመኸተል ነዲፎም ኣለው፡ ንኩለን ንኡሳን ዞባታት ድማ ክባጻሕ ኢዩ። ኣብያተጽሕፈፍት ጥዕና ብዝሒ
ናውቲ ባዕለ-መርመራታት ንከምጽኡ ክጀማምሩ ከም ዘለዎም ሓቲተዮም ኣለኹ ክትብል ብተወሳኺ ትሕብር ሻርኮል።

መርመራታት ብዘይክፍሊት ኢዩ
ብዕለት 13 ጥሪ መንግስቲ ከም ዝሓበሮ ንኡሳን ዞባታት ዝኣክል ናውቲ ባዕለ-መርመራታት ምስ ረኸባን ንምዕዳል ፍሉጥ
ዝዀነ ስርዓት ምስ ኣተኣታተዋን ኣባላት ተቐመጥቲ ሕደ ቤትን ካልኦት ተመሳሰልቲ መቃርብትን ዝምልከት ውሸባ-ለብዒ
ብመዓልታዊ መርመራ ክትካእ ከም ምዃኑ ኢዩ ኔሩ። ነዚ ንዝምልከት ከኣ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንዕለት 26 ጥሪ
ንክዳለዋ ተነጊርወን ኣሎ። እቲ ንባዕለ-መርምራ ዝዀውን ናውቲ መርመራታት ውሸባ-ለብዒ ንክትክእ ብምዃኑ
ብንኡሳን ዞባታት ብዘይክፍሊት ኢዩ ክዕደል።

–ብሰሪ ምድንጓያት ብዙሓት ንኡሳን ዞባታት ከም ዝተጸበየኦ ዝኣክል ናውቲ መርመራታት ኣይተዋህበንን። ማዕረ ማዕሪኡ
ድማ ሓያሎ ንኡሳን ዞባታት ንውሸባ ንምትካእ ናብ ስርዓተ-መርመራ ንምስግጋር ክቱር ኣድላይነት ኣሕዲረንን ተዳሊና
ኣለና እውን ይብላ ኣለዋ። ብመሰረት ንጹራት ምኽርታት ኣቀዳድማ ቅድመተኸተል ባዕለ-መርመራን ምልውዋጥ
ኣጠቓቕማ መርመራ-PCRን ሓድሰሽቲ ናውቲ ባዕለ-መርመራ ይመጽኣና ብምህላውን ነዚ ቀሪብቡ ዘሎ እማመ
ብዝቐልጠፈ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድልዱል መሰረት ይንጸፍ ኣሎ ብሃሊት ኢየ ትብል ትብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን
ኢንግቪልድ ሻርኮል።

ካልኦት መቃርብቲ ውሽባ-ለብዒ ኣይምልከቶምን ኢዩ
ንኣባላት ተቐመጥቲ ሕደ ቤትን ካልኦት ወይ ተመሳሰልቲ መቃርብትን ናይ ሓደ ዝተለብዐ ሰብ ዘይኰኑ መቃርብቲ
ዝምልከት ውሸባ-ለብዒ ብዕለት 13 ጥሪ ተላዒሉ። ከም መቃርብቲ መጠን ድሕሪ ዕለተቅርብ ኣብ ሳልሳይ መዓልትን
ኣብ ሓምሻይ መዓልትን ንክምርመሩ ንላቦ፡ ን10 መዓልታት ዝዀውን ከኣ ርጡብ ትዕዝብቲታት ምልክት ሕማማት
ንክካየድ ድማ ንላቦ።
•

Les mer om endringer i TISK-strategien/ተወሳኺ ሓበሬታታት ብዛዕባ ለውጥታት ስትራተጂ መርመራ፡
ግለላ፡ምንዳይ ምንጪ ለብዕን ውሸባን ኣብዚ ኣንብብ

ቀዳምነት ቅድመተኽተል ኣመራምራ፡
1. ምልክታት ሕማም ንዘለዎም ሰባት
2. ምስ ልቡዕ ብምቕራብ ንዝምርመር
ሀ. ኣባላት ተቐመጥቲ ሕደ ቤትን ካልኦት ወይ ተመሳሰልቲ መቃርብትን ዝኣመሰሉ ኣብ ክንዲ ምውሻብ
ንዝምርመሩ
ለ. ካልኦት መቃርብቲ
3. ብመሰርት ግምገማ ሞያዊ ኣፍልጦ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ዝተኻየደ ካልእ ምመያ
ሀ. ኣገደስቲ ሞየኛታት ሕበረትሰብና ዝዀኑ ሰባት (ኣባላት ሰብ ሞያ ጥዕና ዘማልአ ይዀውን)
ለ. በብእዋኑ ምምርማር
•

Les pressemelding/ጋዜጣዊ መልእኽቲ ኣንብብ: Dagens krav om innreisekarantene
avvikles/ንኖርወይ ዝኣትው ገያሾ ዝምልከት ጠለብ መገሻዊ ውሸባ ይእለ

