
 

 

17/07/2020 

 הודעה משותפת: משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 

ብቢሮ ቀዳማይ ምንስትርን ምንስትር ሓለዋ ጥዕናን ዝተዋህበ ሓባራዊ 

መግለፂ፣ 

ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፉን ዝሓሙን ሰባት ቁፅሪ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደደ ብምኻዱ 

ምኽንያት፣ ቀዳማይ ምንስትር ቢንያሚን ናታንያው ሎማዓንቲ ምሸት፣ ኣባላት ካቢነ መንግስቲ 
ብምእካብ ኣብዘካየድዎ ኣኼባ፣ሓደሽቲን ኣገዳሲን ዝኾኑ ውሳነታት ኣፅዲቖም። እዚ ሕጂ ዘፅደቕዎ 
ውሳነ፣ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኣወጀ ናይ ሓፈሻዊ እገዳ ኣዋጅ ንኸይእወጅ ዝተወሰደ ቅድመ-
ስጉምቲ ከምዝኾነውን ተሓቢሩ። 

ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕናን ሓላፊ ደሕንነት ውሽጢ ሃገርን ብዘቕረብዎ ሓሳብ መሰረትን፣ኣብ ናይ 
ህፁፅ እዋን ኩነታት ዝወፀ ናይ እገዳ ኣዋጅ ንምንዋሕ ብዝወፀ ሕጊን ትእዛዝን ተመርኲዙ፣
መንግስቲ እዞም ዝስፀቡ ናይ "እገዳ ውሳነታት" ኣመሓሊፉ ኣሎ። 

እዞም ብመንግስቲ ዝተወሰኑ ወሳነታት፣ ብሕጋዊ ከይዲ መሰረት፣ ናብ ተወከልቲ ቤት ምኽሪ 
ቀሪቦም ክፀድቁ እኳ እንተኾነ፣ ክሳብ ሽዑውን እንተኾነ፣ እዞም ውሳነታት፣ ካብ ዓርቢ ዕለት 17 
ሓምለ 2020 ሰዓት 17:00 (ሰዓት ሓሙሽተ ) ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ፣ ኣብ ተግባር ክውዕሉ እዮም ። 

 ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ጀሚሩ፣)  ሓሙሽተ ሰዓት00 ( :17 ሰዓት/ 2020  17 ዕለት ዓርቢ ካብ
እዮም፣ ዝስዕቡ እዞም እገዳታት ሓፈሻዊ ዝተኣገዱ መዓልቲ ኩሎም ዘለው 

*** ንስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዘገልግሉ ስቱዲዮታት፣ ናይ ስፖርቲ ማእከላትን ክለባትን ፣       
   ዕፁዋት እዮም፣ ኮይኑ ግና፣ በቲ ዝወፀ ትእዛዝ መሰረት ንስፖርታዊ -ውድድራት            
   ዝዓለሙ ምንቅስቓሳት ስፖርት ይፍቀዱ እዮም። 

*** ኣብ ሬስቶራንቲታት- ኣብያተ-ብልዒን፣ ዘድለየካ ዓይነት መግቢ ሒዝካ ምኻድ ወይ ድማ      
   ኣልኢኽካ ምምፃእ ዝተፈቕደ እዩ፣ ኣብቲ ቤት-መግቢ ኮፍ ምባልውን እንተኾነ ኣይፍቀድን። 

*** ኣብ ሆቴላት ዘለዋ ሬስቶራንቲታት-ኣብያተ-መግቢ ብዝምልከት፣                          
   እዘን ሬስቶራንቲታት/ ኣብያተ-ብልዒ ካብ ናይ ምትእንጋድ ዓቕመን / ክእለተን              
   ናብ 35% ሚኢታዊ ክኾን ኣለዎ፣ ቁፅሪ ዓማዊል ናይ ምቕናስ ምኽንያት ድማ፣             
   እዘን ሆቴላት ንኸይዕፀዋን ቀፃሊ ስራሕተን ንኸሳልጣ ብምሕላይ/ ብምሕሳብ እዩ። 

 ናይ ኣብ ጀሚሩ፣ ቀትሪ ድሕሪ) ሓሙሽተ ሰዓት00 ( :17 ሰዓት2020   17 ዕለት ዓርቢ ካብ
 ሰንበት ወጋሕታ ክሳብ) ሓሙሽተ ሰዓት00 ( :17 ሰዓት ዓርቢ ካብ ማለትውን፣ መወዳእታ ሰሙን

እዮም። ዝስዕቡ እዞም ምንቅስቓሳት ፣ዝተኸልከሉ00 :5 ሰዓት 

ግና፣-ይኑኾ ኢኹም። ትኽእሉ ክትንቀሳቐሱ ርሕቀት ለኽሞዝደ ናብ ብምውፃእ ገዛውትኹም ካብ 



 

 

*** ብዘይካ ናይዚ ሰሙንዚ መወዳእታ 17 ን 18 ተን ሓምለ 2020 ( ቀዳምን ሰንበትን)፣        
   ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ፣ ኣብ ሰሙናት መወዳእታ          
   ካብ ዓርቢ ሰዓት 17:00 ( ሓሙሽተ ) ክሳብ ወጋሕታ ሰንበት ሰዓት 5:00 (ሓሙሽተ)        
   ናብ ገምገማት ባሕሪ ምኻድ ተኣጊዱ እዩ። 

*** ኣብ መወዳእታ ሰሙን ፣ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ሸቐጥ መደብራት፣                       
   ድንኳናት፣ ኪንዮናት፣ ናይ ፅባቐ ጨጉሪ / እንዳ ቐምቃሚ/ ሸማጢት/ ፣ ናይ ፅባቐ          
   መልክዕ ሳሎናት፣ መደብር መፃሕፍቲ ፣ ናይ እንስሳት ማእከላት፣ባህላዊን ታሪካዊን          
   ሙዝዮማት፣ ናይ ትያትር መድረኻት/ ኣዳራሻት ፣ናይ መሐመሲ ቦታታት ፣ንቱሪዝም መስሓቢ 
   ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ፣ ዕፁዋት እዮም።                                     
   ይኹን ዳኣምበር ፣እዚ እገዳ፣ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ …ግልጋሎት ንዝህቡ ትካላት ንግዲ/    
   ድንኳናት፣ማለትውን ከም መግቢ ዘኣምሰሉ ኣስቤዛታት ዝግዝኡሎም መደብራት፣            
   ከም መድሓኒት ዝበሉ ዝሽየጡሎም ፋርማሲታት፣ ናይ ፅርየት ኣቑሑት ዝሽየጡሎም ሹቛት፣ 
   ናይ ዓይኒ መነፀርን ክንክንን መደብራት፣ ናይ ስልኪን ካልኦት ናይ መራኸቢ ኣቑሑት ናይ ፅገና 
   ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ኣይምልከትን !!! ብተወሳኺ….እዚ እገዳዚ፣ ኣብቲ ሆቴል ንዘለው    
   ተገልገልቲ ኣጋይሽ ዝተፈቕዱ ናይ መሐመሲ ጋብላታት ኣይምልከትን !!!  

 መሰረት፣እዞም ፖሊሲ ብዘውፀኦ መንግስቲ ንምቁፅፃር ብዝሓት ተኣከብቲ ናይ ብተወሳኺ፣ ካብዚ
ኣለዉ፣ ተወሲዶም ስጉምቲታት ቡዝስዕ 

*** 1/ ዕፁው ኣብ ዝኾነ ቦታ/ ክፍሊ ክሳብ 10 ሰብ፣ ክፍቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ/ ክፍሊ ድማ         
      እስካብ 20 ሰብ ተፈቒዱ ኣሎ፣ እዚ ፍቓድዚ ካብ ዓርቢ ዕለት 17 2020 ሰዓት 17:00    
      (ሓሙስተ) ጀሚሩ ዝተፈቕደ እዩ!!! ኾይኑ ግና፣ ኣብ ስራሕ ቦታን ኣብ ቤተሰብ           
      ውሽጢ ንዘሎ ብዝሓት ሰብ ኣይምልከትን !!!      

*** 2/ ትምህርቲ ብዝምልከት ዝመሓለፉ ውሳነታት፣ ብቐፃሊ መንግስቲ ንሓፋሽ ከፍልጥ        
      እዩ፣                                                                        
*** 3/ ሰብ ጉዳያት ምቕባል/ ምትእንጋድ ኣይከኣልን፣ኮይኑ ግና ብስልኪ/ብኢንተርነት ምጥቃም    
      ይከኣል እዩ።  

*** 4/ ኣብ ኣብያተ መንግስቲ ቢሮታት ናይ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ብዝሓት ብ 50%          
      ንኽቕነስ ፣                                                                 
*** 5/ ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ዘለው ኣብያተ መግቢ/ ብልዒ ክዕፀዉ እዮም ፣መግቢ ሒዝካ      
      ምኻድ/ ምውሳድ ይከኣል እዩ ፣ 

ካብዞም ዝተመሓለፉ ውሳነታት ፣ዋላ "ሓደ" ዓይነት ውሳነ ዘዕበረ / ዘይተግበረ ሰብ ብወንጀል 
ተሓታቲ እዩ።                                                          


