
 
 
 
 

12.04.2020 

בטיגרינ'ה –לציבור בנושא חבישת מסכות  הבריאות משרד הודעת  

ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ንሓፋሽ ህዝቢ ዝወፀ ሓበሬታ ፣ 

ሀ/ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ - ማስክ ብዝምልከት ፣ 

ካብ ሰንበት 12 ማዝያ 2020 ንጎሆ ጀሚሩ ፣ ካብ ገዛኹም እንትትወፁ ፣ ናይ ኣፍን 

ኣፍንጫን መሸፈኒ-ማስክ ክትገብሩ/ ክትጥቀሙ ናይ ግድን / ግዴታ እዩ ። 

ኮይኑ ግና ፣ በዞም ቀፂሎም ብዝስዕቡ ምኽንያታት ፣ እዚ ናይ ኣፍን-ኣፍንጫን 

መሸፈኒ-ማስክ ናይ ምግባር / ምጥቃም ግዴታ የብሎምን  ----  

1/ ካብ 6 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኦም ቆልዑት ፣ 

2/ ብሕማም ይኹን ብዝኾነ ካሊእ ምኽንያት ፣ እዚ ናይ ኣፍን-ኣፍንጫን መሸፈኒማስክ ፣ ንምግባር/ 

ንምጥቃም ዝፅገሙ እንተኾይኖም ፣ 

3/ ማኪና እናገንሐ ንበይኑ ዝጓዓዝ እንተኾይኑ ወይ ድማ ኣብታ ማኪና ዘለው ሰባት 

ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብሩ እንተኾይኖም ፣ 

4/ ኣብ ናይ ሓፋሽ መራኸቢ ሜድያ ዝሳተፍ እንተኾይኑ ፣ 

5/  ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ኽፍኪ ብቐዋሚነት ብሓደ ዝሰርሑ ሰባት ፣ ኮይኑ ግና ፣ ኣብ 

ሞንጎኦም ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ዝሓለው እንተኾይኖም ፣ 

ለ / ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ እስራኤል ንኸይስፋሕፋሕን ንምቁፅፃርን ይካየድ ኣብ ዘሎ 

ቃልሲ፣ ሓፋሽ ህዝቢ እስራኤል እናገበሮ ዘሎ ድጋፍ ብምቕፃል ፣ ሕጂውን ካብ ገዛኡ 

ንኸይወፅእ፣ቢሮ ምንስትር ሓ/ጥዕና ይላቦ ። 

 



 

 

ካብ ገዛ ምውፃእ ዝከኣል ፣ እዞም ካብዚ ኣስዒቦም ብዝተገለፁ ምኽንያታት ጥራይ እዩ ፣ 

 ***ሕጊ ብዝፈቐደሉ መሰረት ፣ ናብ ስራሕ ዝዋፈር እንተኾይኑ ፣ 

 ***ናይ ገዛ ኣስቤዛ ኾነ መድሓኒት ንምግዛእ፣ ከምኡውን ካልኦት ኣገዳሲ ዝኾኑ ኣቑሑ / ምህርቲታት    

 / ግልጋሎታትን ንምግዛእ ፣ 

 ***ብሰንኪ ሕማም ፣ብዕድመ ምኽንያት ኾነ ሓገዝ ንዘድልዮም ዝተፀገሙ ሰባት፣ ሓገዝ ንምግባር ፣ 

 ***ተፈላልዮም ዝነብሩ ዝተፋትሑ ወለዲ፣ ደቆም ካብ ሓደ ወላዲ- ናብቲ ካሊእ ወላዲ ክወስዱ/ 

ክስንዩ ዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ፣ 

 ***ካብ ገዛ ምውፃእ ዝከኣል ካብ 100 ሜትሮ ዘይርሕቅ ክኾን ኣለዎ ፣ 

 ***ካብ ምትእኽኻብ ተቖጠቡ / ኣብ ሓደ ኣይትተኣከቡ ፣ 

 ***ኣብ ሞንጎኹም ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ከምዘሎ ኣረጋግፁ ፣ 

 ***ሓፈሻዊ ስርዓት ፅርየት ሓልው ፣ 

 

ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓደገኛነት፣ ሕጂውን እንተኾነ ፣ እዚ ሓደገኛነቱ ዘይሓለፈን ከምዘሎን 

ስለዝኾነ፣ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕናን ብመንግስቲን ዝወፁ መምርሒታት ፣ ህዝቢ ብዕሊ 

እንተተግቢሩ ጥራይ እዩ፣ ናብ ዝነበርናዮ ማሕበራዊ ሂወትን ናብራን ቀስ-ብቀስ ክንምለስ ንኽእል::  

 

ናይ ታሕጓስ በዓል ይኹነልኩም፣ 

ብሓባር ኮይና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክንስዕሮ ኢና !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


