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 יום ואין לו אפשרות לבצע בידוד בית  14מיועדים למי שנדרש לבידוד  -מלונית בידוד

                ዝቕንይሉ ተፈልዮም ፣ ግና ኮይኑ ፣ዝተነገሮም ንኽቕንዩ ተፈልዮም ልቲዓመ14                   

፣ ላትቴሆ ንሒፅመ ናይ ዝተዳለው ንዘይብሎም ክፍሊ/ገዛ                                

ንኣብነት ካብ ሃገር ወፃኢ ኔሩ ንዝምለስን ወይ ድማ፣ ምሕማሙ ምስዝተረጋገፀ ሰብ ዝፀንሐ፣ ንበይኑ 

ተፈልዩ ዝቕንየሉ ገዛ/ክፍሊ ዘይብሉ እንተኾይኑ፣ ዝተዳለው ሆቴላት እዮም። ካብዘን ንበይንኻ 
ተፈሊኻ መቐነዪ/መወሸቢ/ ሆቴላት፣ክሳብ ዝተወሰነልካ መዓልቲ ዘብቅዕ ምውፃእ ኣይፍቀድን።   
እቲ ሕሙም ሕሙማት ናብ ዘለውዎ ሆቴል ክሳብ ዘይተወሰደ፣ ምስዚ ዝሓመመ ሰብ          
ካብ ዝተራኸብኩምላ መዓልቲ ጀሚሩ ን 14 መዓልቲ ንበይንኹም ተፈሊኹም ክትቅንዩ ኣለኩም።  
ናብዚ ሆቴል እንትትመፁ፣ ናይ ግልኹም ኣቑሑትን ንመዛናግዒ ዝኾንኹም ነገራት ሒዝኩም 
ምፁ። 

 

ናብዚ ሆቴል ዝኽየድ፣ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ናብዚ ሆቴል 
መእተዊ ደብዳበ ምስተቐበልካ/ኪ እዩ። ቢሮ ሓ/ጥዕና፣ ምስዚ 
ዝሓመመ ሰብ ሕክምናዊ ጣይቀት/ምርመራ ገይሩ፣ምስዚ 
ሕሙም ተራኺብካ/ኪ ስለዝኾንካ/ኪ፣ ንበይንኻ/ኺ ተፈሊኻ/ኺ 
ክትቅንይ/ዪ ኢኻ/ኺ ምስተባሃልካ/ኪ፣ማለት እዩ።   

ናብዚ ሆቴል ዝኸይድ ምዃነይን 

ዘይምዃነይን ከመይ ገይረ 

ይፈልጥ?   

ኣብዚ ሆቴል እናተመገብካ/ኪ ብነፃ ትቕንይ/ዪ፣ ኣብዚ ሆቴል 

እንትትቅንዩ… ኢንተርነት ብነፃ፣ ኣብቲ መደቀሲ ኽፍሊውን 

ኣንሶላ፣ መወልወሊ ሽጓማነ፣ መፍልሒ-ሻሂ/ቡን ( ኩምኩም)ን  

ቴሌቪቪዠን ኣለኩም።  ናይቲ ትድቅሰሉ ክፍሊ ፅርየት ክትሕልዎ 

ይግባእ፣ ን 2-3 ሰሙን ዝኾን ናይ ግልኹም ኣቑሑትውን  ክትሕዙ 

ይግባእ፣   

እዚ ናብዚ ሆቴል ዝኸደ ሕሙም/ 

ንበይኑ ዝተገለለ  ሰብ እንታይ 

ይቕበል? 

ምስዚ ዝሓመመ ሰብ ካብዝነበርኩምላ መዓልቲ፣ ክሳብ 14 

መዓልቲ ኣብዚ ሆቴል ትቕንዩ። ኣብዚ ሆቴልዚ እንተለኹም-

ብኮሮና ዝሓመመ ሰብ ምህላው እንተተፈሊጡ፣ናብቲ ናይ 

ሕሙማት- ሆቴል ይሓልፍ።ምስዚ ዝሓመመ ዝተራኸቡ ክልተ 

ሰባት፣ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ብዝተረፈ ኩሎም 

ተገለልቲ ኣብ ነንበዮም ክፍሊ ይኾኑ፣ እቲ ዝተወሰነ መዓልቲ 

ክሳብ ዘብቅዕ፣ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ካብዚ ሆቴል ምውፃእ 

ኣይከኣልን፣        

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 
ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይመሓለፍን፣    
  

ኣብቲ ሆቴል ብዙሕ ዓይነት 

ግላዊ- ሕቶታት ብምሕታት 

ንኽነግሮም ይደልዩ- እዚ ኹሉ 

ሕቶ ንምንታይ እዩ  ዘገልግሎም? 

  

ምስዚ ዝሓመመ ሰብ፣ ርክብ ዝነበሮም ኣባላት ስድራ እሞ 

ኹሎም ብሓደ ጊዜ ዝተራኸብዎ  እንተኾይኖም፣ ኩሎም ብሓደ 

ኣብ መፍለዪ ገዛ/ክፍሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣    

ኩሎም ኣባላት ስድራ 

እንተሓሚሞም… እንታይ እዩ 

ዝግበር? 

ንህፃን ቆልዓ ዘድልዩ ከም መግቢ ኺቱልን ካልኦት ኣድለይቲ 

ነገራትን ናይ ወለዲ ሓላፍነት ዳኣ-እምበር እዚ ሆቴል ሓላፍነት 

የብሉን፣ ኮይኑ ግና፣ኣብቲ ሆቴል ካብ ዘሎ ኻማል( ህፁፅ ኩነታት) 
ሓላፊ 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 ዝገብር 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?  

ኣብቲ ሆቴል ብዘሎ …ናይ "ህፁፅ ኩነታት" ሓላፊ ኣቢልኩም፣ 

ሓኪም ንኽምርምረኩም  ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፣  

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? 

 

 

 


