
 

 

  17.06.2020מידע לציבור בנושא מלוניות חולים ומתחמי בידוד ..

 ኣብ መወሸቢ ማእኸላት ንዘለውን፣ ዝሓመሙ ክሳብ ዝሓውዩ መፅንሒ ኣብ ዝኾኑ ሆቴላት ንዘለው 

ሕሙማት ዝተዳለወ ሓበሬታ ፣ 

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከምብሓዱሽ ብምልዕዓሉን እናገደደን ብምዃኑ ፣ በዚ ቫይረስዚ ንዝተታሕዙን 

ንዝሓመሙን ሰባት ንበይኖም ተፈልዮም ዝቕንይሉ / ዝግለልሉ ቦታ/ገዛ/ክፍሊ ንዘይብሎም ሰባት 

ብምሕላይ፣ እዞም ሰባት ክሳብ ዝሓውዩን ጥዕነኦም ክሳብ ዝረጋገፅ ፣ ሰራዊት-ደጀን ኣብዘዳለዎም  

ሆቴላት/ መወሸቢ ማእኸላት ንኽቅንዩ ተገይሩ ኣሎ ። 

ብዛዕባ እዘን ሆቴላትን / መወሸቢ ማእኸላትን ብቑዕ ዝኾነ መረዳእታ ክህልዎኩም ምእንታ፣ 

ተደጋጊሞም ዝቐርቡ ሕቶታት ብምጥርናፍ- ብሕቶን-መልሲን መልክዕ ኣቕሪብናልኩም ኣለና ። 

ናይ ሰራዊት-ደጀን- ሆቴል ፣ማለት እንታይ ማለት እዩ?  ዝተፈላለ ዓይነት ሆቴላትከ ኣለው ዶ?        

ናይ ሰራዊት-ደጀን ሆቴላት ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ፣ ብዛዕባዘን ሆቴላት ጉዳይ ግና ከም ኣድላይነቱ 

ብቐፃሊ ክንበፅሖም ኢና። 

)  ጥራይ ንዝሓመሙ(  ፣ ላትቴሆ- ንሒፅመ ዝሓውዩ ክሳብ ዝሓመሙ 

ናብዚ ሆቴል ዝኽየድ፣ ውፅኢት ምርመራ  ኮሮና "ፖዘቲቭ" 
ኮይኑ፣ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ወረቀት/ ደብዳበ ምስተቐበልካ/ኪ 
እዩ፣ ሰራዊት-ደጀን ብዘዳለዎ መጓዓዚያ ድማ ናብቲ ሆቴል 
ትኸድ/ዲ፣   

ናብዚ ሆቴል ዝኸይድ ምዃነይን 

ዘይምዃነይን ከመይ ገይረ 

ይፈልጥ?   

ኣብዚ ሆቴል ንምቕናይ ዝኽፈል ገንዘብ የለን ፣ ናይ ጥዕና 

ውሕስናውን ኣየድልን፣ ኣብዚ ሆቴል እንትትቅንዩ ዝተማልአ 

መግቢ ትቕበሉ፣ ኣብቲ መደቀሲ ኽፍሊውን  ኢንተርነት፣ኣንሶላ፣ 

መወልወሊ ሽጓማነ፣ መፍልሒ-ሻሂ/ቡን ( ኩምኩም)ን  

ቴሌቪቪዠን ኣለኩም።  ኮይኑ-ግና.. .ናይ ግልኹም ክዳውንቲ  

ከምኡውን መድሓኒት እተልይኩም፣ ኣስታት ን 2-3-ሰሙን ዝኾን 

ክትሕዙ ይግባእ፣   

እዚ ናብዚ ሆቴል ዝኸደ ሕሙም/ 

ዝተገለለ  ሰብ እንታይ ይቕበል? 

ኣብዚ ክሳብ ትሓውዩ  ትፀንሕሉ  ኽፍሊ፣  2 ተ ሰባት ኣለው፣ 

ዘይትፈልጥዎም ሰባትውን ፣ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ 

ክፍልኹም ወፂእኹም፣ ኣብቲ ናይ ሓበር ዝኾነ ቦታ ክትኾኑ 

ትኽእሉ ኢኹም። ናይ መዛናግዒ መደባት ሓል-ሓሊፉ ኣብቲ ሆቴል 

ይካየዱ እዮም። ዝለኣኹልኩም ኣቑሑት ክትቅበሉ ትኽእሉ 

ኢኹም፣ ክዳውንትኹምን መደቀሲኹምን ብዝግባእ ኣፅርዩ።       

ናይቲ ሆቴል መምርሒ/ደንቢታት 

ከመይ ዝበሉ እዮም? መዓልታዊ 

መደባቱኸ ከመይ ይመስል? 



 

 

ኣብቲ ሆቴል ክሳብ ዘለኹም ጊዜ፣ ንኣብነት ሕክምና ኣብ 

ዘድልየኩም ጊዜ ኾነ ፣ንዓኻትኩም ንምትእንጋድን ንምግልጋልን 
ክኽእሉ ምእንታ እዩ ዝሓትኹም። ኮይኑ- ግና ብዛዕባኹም 
ዝተቐበልዎ ኢንፎርሜሽን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይመሓለፍን፣ 

ኣብቲ ሆቴል ብዙሕ ዓይነት 

ግላዊ- ሕቶታት ብምሕታት 

ንኽነግሮም ይደልዩ- እዚ ኹሉ 

ሕቶ ንምንታይ እዩ  ዘገልግሎም? 

  

ኣባላት ስድራ ኩሎም እንተሓሚሞም፣ ናብ ሓደ ሆቴል ይኸዱ፣   

ኣብ ሓደ ቤተሰብ ዘለው ኣባላት ገሊኦም ዘሓመሙ ገሊኦም ድማ 
ዘይሓመሙ ኣብዝኾንሉ ጊዜ፣ ዝምልከት መምርሒ ኣሎ፣ኣቦን 
ኣደን እንተሓሚሞም፣ካብቶም ደቆም ድማ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ 
ኣብዝሓመሙሉ ጊዜ…ኩሎም ናብ ሓደ ሆቴል ንኽኸዱ 
ይግበር፣  

ኩሎም ኣባላት ስድራ 

እንተሓሚሞም እንታይ ይግበር? 

ንህፃን ቆልዓ ዘድልዩ ከም መግቢ ኺቱልን ካልኦት ኣድለይቲ 

ነገራትን ናይ ወለዲ ሓላፍነት ዳኣ-እምበር እዚ ሆቴል ሓላፍነት 

የብሉን፣ ኮይኑ ግና፣ ኣብቲ ሆቴል ካብዘሎ ሓላፊ ህፁፅ ኩነታት 
(ኻማል)  ሓገዝ ምሕታት ይከኣል እዩ፣   

እዚ ህፃን መግቢ ኺቱልን 

ዘኣምሰሉ ነገራት እንተደለየ 
እንታይ ይግበር ?   

ውሕስነት-ጥዕና ንዘለዎን ንዘይብሉን ብዘየገድስ ኩሎም ብዘይ 

ዝኾነ ይኹን ክፍሊት..ኣብዚ ሆቴል ይተኣናገዱ፣ እቲ ኣፈላላይ 

ብዛዕባ ጥዕናኹም ክትትል ብዝገብር ኣካል እዩ፣ውሕስነት ጥዕና 

ንዘለዎም-ኩፓት ኾሊም፣ ውሕስነት ጥዕና ንዘይብሎም ድማ-

ቢሮ ምንስትር ሓ/ጥ ዝከታተል ምዃኑ ጥራሕ እዩ፣ 

ወሕስና-ጥዕና ንዘለዎምን 

ንዘይብሎምን  ኣፈላላይ ኣለዎዶ?  

ኣብ ሰሙን 3 ጊዜ ፣ ሓኪም ናብዚ ሆቴል ብምምፃም ነዞም 

ሕሙማት ከም ኣድላይነቱ ምርመራ ይገብረሎም፣ ውሕስነት 

ጥዕና ኣለዎም-ዶ የብሎምን… ብዘየገድስ !  ናብቲ ሆቴል 

ክትኣትዉ እንተለኹም ኣብ ዝተዋሃበኩም ናይ ኮሮና ሕክምና 

መከታተሊ -ኪት …ብዛዕባ ሕክምናኹም ክትከታተሉ ይግባእ፣ 

ምስ ሓኪምኩምውን በብጊዚኡ እናደወልኩም ተኸታተሉ፣      

ንኮሮና ብዘይምልከት፣ ከም 

ኣጋጣሚ ዝሓመሙ ሰባት ከመይ 

ይኾኑ? 

ብዛዕባ ዘዓረፍኩምሉ ሆቴል ኩነታት ዝገልፁ  ሓበሬታታት  

ተተርጒሞም እዮም፣ ሓኪም ክምርምር ኣብ ዝመፀሉ ጊዜ 
ተርጓሚ ኣሎ፣ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቴል ኣቪቭ ምስ ዝርከብ 
ቢሮ ሓ/ጥ ርክብ ምግባር ይከኣል እዩ፣  

 

ተርጎምቲ ኣብቲ ቦታ ኣለዉዶ? 


