
ኣብ እንግዶታትን ኣብያተመግብትታን ባራትን 
ምጥቃም ወረቐት ምስከር ኮሮና ይግምገም 
 

መንግስቲ ንኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ንኣጠቓቕማ 

ወረቐት ምስክር ኮሮና ኣብ ኣብያተመግብን ባራትን ዝምልከት መምርሒ 

ጭቡጣት ዝዀኑ እማመታት ንክግምግሙ ኣዋፊርዎም ኣሎ።  
 
–ብወገን መንግስቲ ክቱባንን ኢኩቱባንን ብዝብል ፍልልያዊ ምርኰሳ ንክህሉ እወታዊ ዝዀነ ኣረኣእያ 

ኣለዎ፡ ስለዚ ድማ ስጒምቲታት ዝያዳ ንምፉዃስ ኣብ ዝከኣለሉ እዋን ነቶም እማመታት ክሓስበሎም 

ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንኩቱባንን ኢኩቱባንን ተባሂሉ ብሕጊ ዝጸድቁ ትርር ዝበሉ መምርሒታት 

ምክልኻል ለብዕታት ኣይክህልዉን ኢዮም ትብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ሻርኮል።  
 

–ኣብ ፍልልይ ዝተሞርኰሱ ስጒምቲታት ምትእትታው ነቲ ዝበዝሐ ክቱብ ክፋል ህዝብና ውጽኢቶም 

ምፍዃስ ጸቕጢ ስጒምቲታት ክዀንዎ ይኽእሉ ኢዮም። ናብ ኢኩቱባን ዝምልከቱ ስጒምቲታት 

ብምቕናዕ ካብ ከቢድ ሕማማት ብምክልኻልን ንጽላታት ኣገልግሎት ሕክምናን ክንክንን ካብ ከኸትሎ 

ዝኽእል ከቢድ ጾር ብምጒዳልን ዘምጽኦ ክዀውን ስለ ዝኽእል’ዩ እውን ትብል ሻርኮል ብምቕጻል።  

ንኢኩቱባን ዝምልከት ምሕጽንታታት 

ንልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ኢኩቱባን ዝምልከት ርእሱ ዝኸኣለ ምሕጽንታታት ኣሎ፡ እዚ ዝዀነሉ 

ምኽንያት ከኣ ኢኩቱባን ምስ ዝልብዑ ከቢድ ሕማም ንክሓሙ ብዝያዳ ስለ ዝቃልዑ ኢዮም። 
ኢኩቱባን ርሕቀት ክሕልዉሉ ዘይክእሉ እንተ ኣብ ብዝሒ እኩባት ሰባት ወይ ጻዕቒ ዓማዊል ኣብ 

ዘለዎም ኣብያተመግብታት ካብ ምጽንባር ክጥንቀቑ ይግባእ። ናብ ለብዒ ኣብ ዝገንነሎም ቦታታት 

እውን ካብ ዘየድሊ መገሻ ምጋሽ ክቚጠቡ ይግባእ።  

ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ንኢኩቱባን ዘቕንዑ፡ ንጹራት ዝዀኑ ሓደሽቲ 

ብሕጊ ዝድንገጉ ስጒምቲታት መከላኸሊ ለብዒ ወይ ንኣጠቓቕማ ወረቐት ምስክር ኮሮና ዝምልከቱ 

ውሳኔታት ዝኣመምዎም የብሎምምን። ንኢኩቱባን ካብ ናይ ኩቱባን ትርር ዝበሉ ስጒምቲታት 

ምትእትታው ንምስፍሕፋሕ ለብዒ ድሩት ኣድማዕነት ክህልዎ ኢዩ ብሃልቲ ኢዮም። ስለምንታይ 

ንዝብል ኢኩቱባን ብሓፈሻ ክርኣዩ እንከለው ውሑዳት ብምዃኖም ኢዩ፡ ንሱ ጥራሕ እውን ዘይኰነስ 

ክቱባን እውን ከላብዑን ለብዒ ከስፋሕፍሑን ስለ ዝኽእሉ እውን ኢዩ።  
 



ገየሽቲ ንኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ነቶም ከም ዝተኽተቡን ዘይተኸተቡን ብሰነድ ከመስክሩ 

ዝምልከቱ ስጒምቲታት እውን በበይኖም ኢዩም ክዀኑ።  

 

ኣብ ፍልልይ ዝተሞርኰሰ ስጒምቲታት ሓያሎ ዕላማታት ክህልዎ 
ይኽእል ኢዩ። 

ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ከም ዘመልክትዎ ኣብ ፍልልይ ዝተሞርኰሰ 

ስልቲ ብጀካ ምግታእ ምስፍሕፋሕ ለብዒ ክልተ ካልኦት ዕላማታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢዩ፡ 
ብቐዳምነት ንኢኩቱባን ካብ ከቢድ ሕማም ንምክልኻል፡ ኣብ መንጐ ኢኩቱባን ንዝኽሰት ምስፍሕፋሕ 

ለብዒ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ንክኽሰትን ብድሕሪኡ ጾር ኣገልግሎት ሕክምናታትናን ኣድላይነት 

ስጒምቲታት ኣብ ሕብረተሰብና ምድራትን ይዀውን። ብካልኣይ ወገን ከኣ ብዝሒ ተኸተብቲ 

ንምብዛሕ ኢዩ። ኖርወይ ግና ድሮ ልዑል ዝዀነ ሽፈና ክትበት ብምህላዋ፡ ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት 

ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ግና ብዝሒ ተኸተብቲ ክንድቲ ክጒልብት ኢዩ ኢሎም ኣይኣምኑን 

ኢዮም።  

መንግስቲ ቅድሚ ነቲ ዝርጋሐ እቲ ማዕላ ንምርሓቡ ብርክት ዝበሉ ነገርት ክበርሁን ክግምገሙን 

ኣድላይነት ዘሎዎም ኣለው ብሃላይ ኢዩ። ገለ ካብኡ ካብ ጅር ደልታ ፍልይ ዝበለ ካልእ ሓድሽ 

ዝባህርያቱ ጅር ቫይረስ ተቐላቒሉ ብምህላው ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ኢዩ። ገለ ካብቲ ክበርህ ዘለዎ 

እውን መን ከም ክቱብ ክቚጸር ከም ምዃኑን ተራ መርመራ ከመይ ክዀውን ከም ዘለዎን ኢዩ።  
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