
ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መመሪያዎችን መከተል ግዴታ ነው

የተጣለውን ግደባ ማሻሻል 

ከቤት በምንወጣበት ሰዓት የአፍና የአፍንጫ 
መሸፈኛ ማድረግ አለብን (ከ 6 ዓመት እድሜ 
በላይ) ፤ ይህን ሕግ የማያከብር የ 200 ሸቄል 
ቅጣት ያስከትላል::

አንድ ሰው ከሌላኛው ሰው የ 2 ሜትር እርቀት 
መጠበቅ አለበት

እጅን በተደጋጋሚ መታጠብ

ይፈቀዳሉ ተብለው መጨረሻ ከተሰጡት 
ዝርዝሮች ውጭ ፤ ከቤት ከወጣን የ 100 
ሜትር  እርቀትን መጠበቅ አለብን ፤

ከቤታችን መቀመጥ ወደ ሌላ ሰው ቤት 
ለጉብኝት ከመሄድ መቆጠብ ።

2 מטרים



በተሰጠው የግደባ ማሻሻያ መሰረት
መ/ቤቶች ፤ ፋብሪካዎች ፤ አገልግሎቶች

የወይን ጠጅ ቀለም ያለው ምልክት 

ግዴታን የምንጥስ ከሆነ - የግደባ 
ማሻሻያ ይሰረዛል

 ማንኛውም የስራ ሃላፊ የሆነ ፤ ስለ ሰራተኞቹ ዕለታዊ
 የጤና ሁኔታ ማጣራት አለበት ፤ ከኮሮና ህሙማን
 ጋር ግንኙነት የነበረውና ወይም የሰውነት ሙቀቱ ከ
38 የበለጠ ሰራተኛ ወደ ስራው መግባት አይችልም

ተገልጋዮችን መቀበል አይፈቀድም

 በቡና መጠጫ ቦታዎችና በምግብ ማዘጋጃ
 ቦታዎች መሰባሰብ የተከለከለ ነው ፤ ባንድ ላይ
መብላትም ክልክል ነው ።

 በግሩፕ ሰራተኞች እንዲሰሩ ማድረግና  በአንድ ላይ
 የተወሰኑ  ሰራተኞች ባንድ ላይ በመኪና እንዲጓጓዙ
ማድረግ

 የመስሪያ ቤት ቁሳቁሶች በጋራ መጠቀም
የተከለከለ ነው

 የ 67 ዓመት እድሜ ሰራተኞች ወደ ስራ ቦታ
ካልተመለሱ ፤ ስራቸውን ከቤት እንዲሰሩ ማድረግ

 የተለያዩ በሽታዎች ያለባቸው ሰዎች ከቤታቸው
ሆነው ቢሰሩ ይመረጣል

 ከስራ ቦታው ፤ የኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው ቢገኙ ፤
 የስራ ቦታው ይዘጋል ፤ መከፈት የሚችለው ከጤና
ጥበቃ መ/ቤት ፍቃድ ካገኘ ብቻ ነው

 ፋብሪካዎች ፤ አምራቾችና አገልግሎት ሰጭ
 ድርጅቶች ፤ ከጠቅላላው ሰራተኞቻቸው 30%
 ወይንም 10 ሰራተኞችን ፤ ከሁለቱ ከፍ ያለውን
 በመምረጥ ወደ ስራቸው መመለስ ይችላሉ ፤
 የወይን ጠጅ ቀለም ምልክት ያላቸው የስራ ቦታዎች
ከተጠቀሱት ሰራተኞችን በላይ ማሰራት ይችላሉ ።

 የኮሮናን ጉዳይ  መመሪያዎች አስከባሪ ግለስብ
መሾም አለበት

ንፅህናን፣ፅዳትን ሁል ጊዜም በሚገባው መጠበቅ

 ስፋቱ 20 ሜትር በሆነ አንድ ክፍል ፤ 8 ሰራተኞች
 የ 2 ሜትር እርቀትን አንዱ ሰው ከሌላኛው ሰው
 በመጠበቅ ስብሰባ ማድረግ ይችላሉ

 ብቻችን ከክፍል ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ፤ ሁል
 ጊዜ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) መልበስ
አለብን

 ባንድ ላይ በሚሰራባቸው ቦታዎች (open
 space) መስራት የሚቻለው ሰራተኞችን
 የሚለያይ ግድግዳ ካለ ብቻ ነው

 የ 20 ሜትር ስፋት ባለው ክፍል መስራት
 የሚችሉት 2 ሰራተኞች ብቻ ወይንም  ጠብታዎችን
 የሚገታ ግድግዳ ከመሃላቸው ካለ ከዚህ የበለጡ
 ሰራተኞች መስራት ይችላሉ ፤ ሰራተኞችን የሚያለያይ
 ግድግዳ ካለ ፤ 20 ሜትር በሆነ ክፍል ከ 5 የበለጡ
 ሰራተኞች መስራት ይችላሉ ፤

 ከቤቱ ሆኖ መስራት የሚችል ፤ ስራዉ ከቤት ሆኖ
ይስራ

 ከሸቀጣሸቀጥ አቅራቢዎችና አገልግሎት ተቀባዮች
 ጋር የሚሰራ አንድ ቋሚ ሰራተኛ  መመደብ
: ያስፈልጋል

 መመሪያዎችን የሚገልፅ የፅሁፍ ማስታዎቂያ
መለጠፍ



በማናቸውም ሰዓታቶች  የተለያዩ መሐበራዊና 
ትምህርት አዘል እንቅስቃሴች አይፈቀድም

በጋራ መብለት አይፈቀድም

ልዩ የትምህርት ዘርፍ ፤ በእያንዳንዱ ቡድን እስከ 
3 ልጆችን እያደረጉና በየእሩብ ሰዓቱ እረፍት 
በማድረግ 

ንፅህናን፣ፅዳትን ሁል ጊዜም በሚገባው መጠበቅ

የተሰጠውን መመሪያ በመጠበቅ እስከ 3 
የሚሆኑ የተለያዩ ቤተሰቦች ቋሚ ከሆነ የልጆች 
ተንከባካቢ ልጆችን መንከባከብ  ይችላሉ ፤ 
(ሙቀትን መለካት ፤ ምልክቶችን ክትትል 
ማድረግ ፤ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ 
ያለባቸው ፤ መሸፈኛውን ማድረግ ) 

ክፍት በሆነ ቦታና ከቤታቸው በ 500 ሜትር 
እርቀት በመሆን 19 ሰዎች ፀሎት ማድረስ 
ይችላሉ ፤ ወይም በስራ ቦታ አንዱ ከሌላኛው ሰው 
የ 2 ሜትር እርቀትም በመጠበቅ ፀሎት ማድረስ 
ይቻላል ፤ 

ወደ ወንዝ ዳርቻዎች ፤ የመጫዎቻ ቦታዎች፤  
ፓርኮችና የከተማ የስፖርት መስሪያ ቦታዎች 
መግባት የተከለከለ ነው ፤  መሰባሰብም 
የተከለከለ ነው 

ከተፈቀደላቸው ውጭ ትምህርት ቤቶች ዝግ ይሆናሉ 

በትምህርት በኩል የተሰጡ የግደባ ማሻሻያዎች

ፀሎት

ስፖርት

በመደበኝነት የሚገናኙ 2 ሰዎች ወይንም 
የአንድ ቤተሰብ አካልና አብረው የሚኖሩ 
ሰዎች ከቤታቸው  እስከ  500 ሜትር እርቀት 
በመውጣት እስፖርት ማድረግ ይችላሉ ፤ 



ከሱቁ ውስጥ በአንድ ጊዜ ከ 2 ተስተናጋጆች  
በላይ መገኘት የለባቸውም ፤ ወይም ከአንድ 
ሻጭ/ ገንዘብ ተቀባዩ ከ 2 ያማይበልጡ 
ተስተናጋጆች በ 100 ሜትር እርቀትን 
በመጠበቅ፤ 4 ተስተናጋጆች ለአንድ ገንዘብ 
ተቀባዩ/ ሻጭ

ኬኒዮኖች ፤ የብዙ የመገበያያ ሱቆች 
ያሉባቸው ቦታዎች ዝግ ይሆናሉ

ሰራተኞች በፈረቃ በመደበኛ እንዲሰሩ 
ማድረግ

ከገንዘብ ተቀባዩ / ሻጩ እና ከገዥዎቹ 
የ 2 ሜት እርቀትን የሚያሳይ ምልክት 
ማድረግ

ንፅህናን፣ፅዳትን ሁል ጊዜም በሚገባው 
መጠበቅ

በገዥውና በሻጩ መካከል አካላዊ የሆነ 
እርቀት መኖር አለበት

በሁሉም ሱቆች ፤ በተላላኪ  ሽያጭ 
ማድረግ የተፈቀደ ነው 

የችርቻሮ ገበያና ትንንሽ የመገበያያ ሱቆች - " የወይን ጠጅ ቀለም 
ያለው ምልክት "

በተሰጠው 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የስራ መስኮች እንዲከፈቱ ተፈቅዷል፤የመረጃና የመገናኛ ቁሳቁሶች ፤ የቪዲዮና የሙዚቃ መሳሪያዎች 
፤ የኮምፒውተር ፤ ለተለያዩ ስራዎች የሚውሉ እቃዎች፤ የኮንፒውተር ሶፍት ዌር ፤ የጨርቃጨርቅ ሱቆች ፤ የማድ ቤት 
እቃዎችን የሚሸጡ ፤ የቀለምና የመስታዊት ሱቆች፤ የወለል ምንጣፍ ፤ የህንጻን ወልወልና ግድግዳዎች ላይ ካራሚካ 

ማጣበቅ ፤ የቤት እቃዎች፤ ለቤት የሚያገለግሉ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችና የነዳጅ ጋዝ አገልግሎቶች፤ የቤት እቃዎች፤ የበሃል 
የሚያንጸባረቁና የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ   እቃዎች ፤ መጸሃፎች ፤ጋዜጦች፤ የመ/ቤትና የመጻፊያ ቁሳቁሶች፤ ሳይክሎችና 

የስፖርት መስሪያ መሳሪያዎችና ፤ ፊልሞችና የሙዚቃ መጫዎቻ መሳሪያዎች ፤ ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎች 
፤ የልብስ ማጠቢያ ላውንደሪዎች ፤ ልብስና ጫማ ሰፊዎች ።    



ቤት ውስጥ እንቀመጥ  

የተፈቀዱ እንቅስቃሴዎች

በተሰጠው የግደባ ማሻሻያ መሰረት

ወደ ስራ ለመሄድ

የሕክምና አገልግሎት ለመቀበል 
ወይንም የደም ልገሳ ለማድረግ

ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግና የፍርድ 
ቤት ሂደትን ለማካሄድ

ወደ ክኔሴት ለመሄድ

በመሃበራዊ መ/ቤት የተለያዩ 
አገልግሎቶችን ለመቀበል

የተሰጠውን መመሪያ በመከተል 
የስፖርት እንቅስቃሴ ማድረግ ፤

እስከ 100 ሜትር እርቆ  
በመውጣት መናፈስ

ፀሎት ማድረግ ፤ የተሰጠውን 
መመሪያ መሰረት

ሌላ ሰውን መርዳት ፤ የተሰጠውን 
መመሪያ መሰረት

ህፃን ልጅን ከአንድ ቤተሰብ 
ወደ ሌላ ቤተሰብ ማዘዋወር ፤ 
አስፈላጊ ናቸው ተብለው የተወሰኑ 
ሰራተኞች ደግሞ ልጆቻቸውን  ወደ 
ሚጠብቅላቸው ሰዎች ማዘዋወር 
ይችላሉ ፤

ወደ ጥሪ ለመሄድ (ሰርግ ወይም 
ብሪት) እስከ 10 ሰዎች ይፈቀዳል፡ 
አንድ ሰው ከሌላኛው ሰው የ 2 
ሜትር እርቀት መጠበቅ አለበት 

ወደ ወንዶች መቀደሻ የውሃ ገንዳ 
መሄድ የሚቻለው በቦታው ከ 3 
ያነሱ ሰዎች  ካሉ  ብቻ ነው  

የተሰጠውን መመሪያ በመከተል 
፤ ለአካለ ስንኩላን ሰዎች ፤ መካነ 
አራዊት (የእንሰሳቶች ጊቢ) 
ክፍት በሆነ ቦታ ላይ የተለያዩ 
እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይቻላል ።

የአፍና የአፍንጫን መዘፈኛ (ጭንብል) አለማድረግ ወይንም ይዞ አለመገኘት የ 200 ሸቄል ቅጣት ያስከትላል ፤

ከምግብ መሸጫ ቦታዎች በመሄድ የተገዙ ምግቦችን 
መውሰድ(TAKE AWAY) የተከለከለ ነው ፤


