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 הודעה לציבור 

משרד הבריאות קורא לציבור לשמור בקפידה על כלל ההנחיות עם חזרת תקנות 

 לשעת חרום למתכונת שלפני הסגר

 

ሆሕቌሕሜቈ የሜጠ ሑስታዎቂያ ፤ 
 

የሓኖሚቇትን ከሑ ሆቆ ሎውጣት ከላክሌ የነቇሕው ኟዋጅ ሲያቇቃ ፤ ሕቌሕሜቈ ከዚያ ቇፊት 

የነቇሕውን የኟስቷኳይ ጊዜ ኟዋጅ ኯይሓ የእንቅስቃሴ ጇደቌ ቇጥንቃቄ እንዲጠቌቅ የጤና ጥቇቃ 

ሎ/ቋት ኟጥቌቆ ያስጠነቅቃላ ። 

 

ዛሙ ኟሚቌ ቀን ቇ 06፡00 ሜዓት ጀሓማ የኟስቷኳይ  ጊዜ ኟዋጅን  እንደጇና ሎላሶ ስመ ሉይ 

ቇሎዋላ እስከ ሑክሜኞ ቀን 07/04/2020 ዓ.ሓ ይቆያላ ። 

 

የቌነይ ቌመቅን ከሑ ቇሎሆከት ፤ ነዋሗዎቿ ከሑውን ሆቀው ሎውጣት የሐችሇት ከዚህ 

ቇታች ቇዏሕዏሖት  ሁኔታዎች ቌቻ ሎልኑን ስሓሓነት ደሚሷላ ፤ ቇጣሓ ኟስፈሉጊ የልነ ሕክሓ 

ሆሎቀቇላ ፤ ቇጣሓ ቅሚቌ የልነ ሜው የቀቌሚ ሥነ ስመኟት ሆሎሳፍ ፤ የፋ ሜዎች ላጆቻቷውን 

ከኟንዱ ኯሉጅ ኯደ ሊሉኛው ኯሉጅ ሆሑስሉሆፍ ፤ ኯይሓ ከኯዲሁ ፈቃድ የሜጠቊቷው  ቇጣሓ 

ኟንጇቌጋና ኟስፈሉጊ ድሚጊቶች ናቷው ፤ ይህ የኟስቷኳይ ጊዜ ኟዋጅ ሆጨሑሗ 5 ቀናቶች 

ይቆያሇ ። 

 

ስሆ እየሖሳሊሓ ከሑ ሁኔታ ኯደፊት የሐያስፈላጇውን ውሳኔ እንደሐኯሜን እናስታውቃሆን ። 

ሕዝቈ ሎንግስት ከሐያደሚጇው ከፍኛ ሏሇ ሳታፊ ሎልኑን እንዲቀጥላቇትና የሜጡትን 

ሎሎሗያዎች ቇሑክቇሚ ቇቇዓሇ ቀናቶች ቇቷላኝነት  እንዳይፈጠሚ ከኯዲሁ የጤና ጥቇቃ 

ሎ/ቋት ያሳስቊላ ። 

 

ከቋት ሎውጣት የሐቻላቊቷው ቇጣሓ ኟንጇቌጋ ነጇማች የሐከሇት ናቷው ። 

- ኯደ ሥመ ሎሄድ - ቇጣሓ ኟስፈሉጊ ናቷው ቌሆው የኯሜኑ የስመ ቍታዎችና ፤ 

ከጠቅሉው ሜመኞች 15% ያህሇ ሎስመት ይችሉሇ ።  

-  የሆያዩ ቁሳቁሶችንና ሓግቌ ሆሎግዛት ፤ ሎደኃኒቶችን ሆሎግዛት ፤ የሆያዩ 

እስፈሉጊና ሎሜሕታዊ የልኑ ኟጇላግሌቶችን ሆሎቀቇላ። 

- ኟካሆ ስንኩሉን ኯይንሓ ቇሊሉ ሜመኛ እንክቌካቋ የደጇፉን ደካሑ ሜዎችን ሆሎሚዳት ። 

- ኯሉጆቸ የፋ ሕፃን ላጅን ከኟንዱ ኯሉጅ ኯደ ሊሉኛው ኯሉጅ ሆሑዏዋኯሚ ። 



 

 

 

 

ከዚያ ውጭ ግን ፤ 

ከ 100 ሒትሚ ቇሉይ ኯደ መቀ ቍታ ቋትን ሆቆ ከሎውጣት ቆጠቈ ። 

- ቇሕቌሕሜቈ ሎነሃሗያ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሷፈኛ (ጭንቌላ) ሑድሕግ ያስፈላጋላ ። 

- ከሑንኛው የሜው ስቌሜቊ ሎመቅና ኟንዱ ሜው ከሊሉኛው ሜው የ 2 ሒትሚ እሚቀትን 

ሎጠቇቅና የግላ ንፅህናን ቇሎጠቇቅ ሎሓሗያዎችንሓ ሑክቇሚ ያስፈላጋላ ። 

 

የሕዝቌ ሎጓጓዣ ትመንፖሚቶች  ደግሔ ከእሁድ ቀን 12.4 ጀሓሕው ስመቷውን 25% ቇሎቀነስ 

ኯደ ስመ ይሎሆሳሇ ። 

 

ያቆቌ ለጽሑን ፤ የጤና ጥቇቃ ሐኒስቴሚ ፤ 

የኮማና ቫይሕስ ኟደጇኛነት ኟሁንሓ ኟሉሆፈሓ ፤ ቇሆያዩ የዓሆሓ ሀጇማች ሓን እየልነ እንዳሆ 

ሁሉችንሓ እያየን ነው ፤ ቇእስመኤላ ስሆቇሽታው ሎስፋፋት ቀን ቇቀን እየከታላን ነው ፤ 

ቇጣሓ ከቊድ ልንሓ ፤ ቇሐጇሗ ውስጥ ያሇት  የሎጇቇያያ ቍታዎችን ቀስ ቇቀስ ሆሎክፈት 

እንድንችላ ፤  ሁሉችንሓ የሜጡትን ሎሎሗያዎች ቇኟግቊቈ ሎግቇሚ ስንችላ ቌቻ ነው ።  

የደስታ ኟሎት ቇዓላ ይሁንሉችሁ ፤ ቊንድሉይ እናሷንፋሆን ። 

 


