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" התנועה במרחב הציבורי עצירת " 

ኣብ ህዝባዊ ኣደባባያትን መራኸቢ ቦታታትን ምዝውዋር ምኽልካል ፣ 

ካብዚ ንታሕቲ ብዝርዝር ዝተፃሕፉ" ዝተፈቀዱ" እዮም፣ 

** ካብ መንበሪ ገዛኹም እስካብ 100 ሜትሮ ብዘሎ ርሕቀት ንሓፂር ጊዘ ምንቅስቃስ፣ 

** ኣቕሚ ንዝሰኣኑ ኣረጋውያን ሽማግለታትን፣ ኣካለ ጎደሎ ንዝኾኑ ሰባት፣ ሓገዝ ንምግባር/ ንምሃብ፣ 

** ንምግቢ ዝኾን ኣስቤዛ ንምግዛእ፣ መድሓኒት ኮነ ንናይ ዓይኒ ጥዕና ዝሕግዙ መሳርያታት ንምግዛእ፣ 

** ናይ ሕክምና ግልጋሎት ንምቕባል ፣ 

** ደም ንምልጋስ ፣ 

** ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት፣ ካብ 10 ዘይበዝሑ ሰባት ፣ ኣብ ሞንጎኦም ነናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት 

ብምሕላው ፣ ኩሎም ኣመንቲ ፣ይሁዳውያን ኣብ ቤት ክነሰት፣ ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ 

ኣብያተ ክርስትያናት፣ ኣስላም ኣበየ መስጊዶም….. ፀሎት ምክያድ፣ 

** ኣብ ቢሮ ጉዳይ ማሕበራዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት፣ 

** ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት፣ ካብ 20 ዘይበዝሑ ሰባት፣ኣብ ሞንጎኦም ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት 

ብምሕላው፣ መርዓ፣ ስነ ሰርዓት ቀብሪን ግርዛትን ምክያድ ይከኣል እዩ፣ ናብ ምክቨ ዝኸዳ ኣንስቲውን፣ 

እቲ ዝወፀ መምርሒ ተኸቲለን ናብ ምክቨ ክኸዳ ይኽእላ እየን፣ 

** ናይ ድጋፍ ይኹን ናይ ተቓውሞ ሰልፊታት ምክያድ፣ ኣብ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ዘለዎም ሰባትውን፣ 

ምውፃእ ይፍቀደሎም እዩ፣ 

** ሕጊን መምርሒን ብዝተኸተለ ኹነታት፣ እቲ ቖልዓ ካብ ኣቡኡ ናብ ኣዲኡ፣ ወይ ድማ ፣ ካብ 

ኣዲኡ ናብ ኣቡኡ፣ ንምምላስ / ንምስናይ፣ 

** ዝተዳለው ምግቢታት ንዝጠልቡ ሰባት ብምልእኣኽ ንዘብፅሑ ፣ብጋዜጣ ፣ ናይ ኤሌክትሪክን ንገዛ 

ዘገልግሉ ኣቑሑት፣ንሕክምና ኾነ ንመራኸቢ ዝኾኑ ኣቑሑት፣ ከምኡውን ኣብናይ ገዛ ፅገና ዝተዋፈሩ 

ሰብ ንግዲ፣ ስራሕቶም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም፣ 

 



 

 

 

 

 

 

** ብኢንተርነት ኣቢሎም ዝካየዱ ሸቐጣት፣ብምልእኣኽ እስካብ መንበሪ ገዛ ከብፅሕሎም ይኽእሉ 

እዮም፣ ኮይኑ ግና፣ እቲ ዘምፅእዎ ኣቕሓ ኣብቲ በሪ ኣቐሚጠሞ ይምለሱ እምበር ፣ ናብ ገዛ 

ኣይኣትውን። 

 

" እዮም፣ ዝተኸልከሉ" ድማ ዘለው  ተዘርዚሮም ንታሕቲ ካብዚ     

***ናይ ሰውነቱ ሙቐት ካብ 38 ዲግሪ ንላዕሊ ዝኾነ ሰራሕተኛ ፣ናብ ስራሕ ከኣቱ ኣይፍቀደሉን ! 

ናይቲ ሰራሕተኛ ሙቀት ናይ ምልካዕ ሓላፍነት ድማ፣ ናይቲ ትካል ሓላፊ እዩ፣      

***ናይ ንግዲ- ማእከላት / መሸቀጢ ዓበይቲ ዕዳጋታት ፣ዕፁዋት እዮም፣  

***መናፈሲ / መዛናግዒ ቦታታት ፣ዕፁዋት እዮም፣    

***ኣገዳሲ/ ኣድላዪ ዘይኮኑ ሹቓት / ዱንኳናት ፣ተዓፅዮም እዮም፣ 

***ናብ ናይ መፃወቲ ፓርክታት ምኻድ ክልክል እዩ፣ 

***ዝተፈላለዩ ድግሳትን ፓርቲታትን ምክያድ ተኸልኪሉ እዩ፣ 

***ናብ ሽርሽር ምውፃእ ኣይፍቀድን፣ 

***ናይ ዝኾነ ይኹን ተኸታሊ ሃይማኖት ኣብያተ-ፀሎት ፣ዕፁዋት እዮም፣ 

***ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ማኻይን ክቕነሳ እየን ፣ 

***ታክሲታት ንሓደ ሰብ ጥራይ እየን ዘሳፍራ፣ ንሕክምና ንዝኸይድ ተሳፋራይ ሓጋዚ ሰብ ሓቢሩ     

    ክሳፈር ይኽእል እዩ፣እዞም ተሳፈርቲ ኣብቲ ድሕሪት ወንበር እዮም ኮፍ ዝብሉ፣ መሳኹቲውን 

ክኽፈቱ ይግባእ፣     

***ኣገዳሲ ንዝኾነ ጉዕዞ ኣብታ ማኪና 2 ሰባት ጥራይ እዮም ክሳፈሩ ዝፍቀደሎም፣ 

" ኩላህና ካብ ገዛ ኣይንወፅን ኢና " 

" ናይ 2 ተ ሜትሮ ርሕቀት ነሓሉ " 

"ብሓባር ኮይና ፣ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ክንስዕሮ ኢና" !!!            


