
 

 

 

 

02.0..4040 

 הודעה משותפת

 משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 

הגבלת  -תיקון והארכה של תקנות שעת חירום  הממשלה אישרה במשאל טלפוני

 פעילות, אזור מוגבל ובידוד במקום בידוד בית מטעם המדינה.

 

የጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮና የጤና ጥበቃ መ/ቤት በጥምር የተሰጡት ማስታወቂያ ፤ 

 

መንግሥት  ባደረገው  የስልክ ውይይት መሰረት የሚከተለትን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ማሻሻያዎችንና የተሰጠው የአዋጁ ጊዜ እንዲራዘም በማሇት አፅድቋል - እንቅስቃሴን መቀነስ ፤ 

ውስን የሆኑ ቦታዎችና  ከቤት ተገልሇው  በመቀመጥ ፈንታ መንግስት ባዘጋጃቸው የመገሇያ 

ቦታዎች መጠቀም ። 

 

የፀደቁት ሇውጦች  ዋና ዋና ነጥቦች የሚከተለት ናቸው ፤ 

 

- የአስቸኳይ ጊዜ መመሪያዎች (የእንቅስቃሴ ገደብ) ፤ 

 

በመቀደሻ የውኃ ገንዳዎች የሚታጠቡት ሰዎች ቁጥር በማንኛውም የመዋኛ ገንዳዎች ከሚዋኙ 

ሰዎች ቁጥር ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ተወስኗል - 6 ካሬ ሜትር ስፋት ባሇው የውኃ ቦታ 

መገኘት የሚችለት (እስከዚህ ውሳኔ ድረስ 3 ታጣቢዎች ሲሆን ከእዚህ ውሳኔ በኋላ ግን አንድ 

ታጣቢ ብቻ ነው) በተጨማሪም ፤ ይህ የማሻሻያ ውሳኔ እስከ 15.06.2020 እንዲራዘም 

ተወስኗል ። 

 

- የአስቸኳይ ጊዜ መመሪያዎች (ውስን የሆኑ ቦታዎች) ፤ 

 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያዎች እንደሚፈቅዱት ከሆነ ፤ የተሇያዩ አካባቢዎች ውስን 

ቦታዎች በማሇት ስያሜ መስጠት የሚችሇው ልዩ ኮሚቴ ያሇው ስልጣን እስከ 16.06.2020  

 



 

 

 

 

 

እንዲራዘም ተወስኗል ፤ በተጨማሪም ፤ የሚኒስትሮች ኮሚቴ የነበረውን ይዞታ በመሇወጥ ፤ 

በተሰጠው ውሳኔ መሰረት የጠቅላይ ሚኒስተሩ ቀያሪ ፤ የመከላከያ ሚኒስተርና የኢኮኖሚ 

ሚስተር በኮሚቴው ውስጥ እንዲጨመሩ ተወስኗል ፤ በተጨማሪም ፤ አንድን ቦታ ውስን ቦታ 

ብሎ ሇመሰየም ፤  በኮሚቴው ተሳታፊዎች የድምፅ ብልጫ ውሳኔ ሲሆን ፤ የጠቅላይ 

ሚኒስተሩና የጠቅላይ ሚኒስተሩ ቀያሪ በውሳኔው ከተስማሙበት ብቻ ነው ። 

 

- የአስቸኳይ ጊዜ መመሪያዎች (በቤት ከመገሇል ፈንታ መንግስት ባዘጋጃቸው ቦታዎች 

መገሇል) ፤ 

 

ከውጭ ሀገር ተመልሰው የሚመጡ ግሇሰቦች የመገሇያ ቦታ እንዳላቸ ማረጋገጥ አሇባቸው 

የሚሇውን ውሳኔ እና የመገሇለን መመሪያ በአግባቡ ተከትሎ መፈፀም የሚሇውን መመሪያ 

መንግስት እስከ 16.06.2020 እንዲራዘም ወስኗል ፤ ከቤታቸው በመገሇል መቀመጥ የማይችለ 

ግሇሰቦችን ደግሞ መንግስት ወደ አዘጋጀው የመገሇያ ሆቴሎች ይመራለ ፤ ይህም የሚደረገው 

፤ ከውጭ ሐገር በሚመሇሱ ግሇሰቦች ምክንያት በሽታው እንዳይስፋፋ ሇማድረግ ሲባል ነው ። 

 

 

የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታን መስፋፋት ሇማስወገድና ሇመቀነስ ሕዝቡ የሚያደርገውን 

ተሳትፎ እንዲቀጥልበት የጤና ጥበቃ መ/ቤት ጥሪውን ያቀርባል ፤ በእስራኤል ሐገር ፤ በዚህ 

የሳምንት መጨረሻ ላይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያ የታመሙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን 

ተገንዝበናል ፤ ስሇዚህ የተሰጡትን 3  መደበኛ መመሪያዎች መከተል በጣም አስፈላጊ ነው ፤ 

እነዚህ መመሪያዎችም ፤ አካላዊ እርቀትን መጠበቅ ፤ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) 

መልበስና ንፅህናን መጠበቅ ናቸው ። 


