
 

 

16/10/2020 

፣ መምርሂታት ሓደሽቲ ፁዝወ ናዕጥ ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ምንስትርን ቀዳማይ ብቢሮ 

 

ካቢነ-ኮሮና ትማሊ ዝጀመሮ ኣኼባ ሎመዓንቲውን ብምቕፃል ፣ እቲ ክሳብ ሕጂ ተግባራዊ እንዳኾነ 
ዝፀንሐ ናይ እገዳ ኣዋጅ ዝቃለለሉ ኹነታት ብምምይያጥ ፣ እዚ ኣብዚ ሕጂ ይረኣይ ዘሎ ናይ ኮሮና 
ሕማም ኩነታት እንተዘይገዲዱ ፣ካብ ሰንበት 18 ጥቅምቲ 2020 ጀሚሩ ፣ ክሳብ 31 ጥቅምቲ 

2020 … እዞም ስዒቦም ብዝርዝር ኣብዝተገለፁ  ጉዳያት ናይ ምቅላል ስጉምቲ  ወሲዱ ኣሎ።  

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብዛ ሃገር እናተስፋሕፍሐን እናገደደን ብምኻዱን ፣እዚ ለበዳውን              

ናብ ዝኸፈአ ሓደጋ ንኸይሰጋገር  "ህፁፅ ናይ እገዳ ወሳነታት" ካቢነ ምንስትራት ምፅዳቑ ዝዝከር 
እዩ ። 

 ይሕብቐ ( "ክባቢታት ዘለዎም ኣብ ሓትዙብ" ሰባት ዝሓመሙን ንታሕዙዝተ ይረስቫ ብኮሮና
ሕብሪ ዝተሰርዑ) ጉዳይ ብዝምልከት፣ካቢነ ምንስትራት ሎመዓንቲ ተመያይጦም ከምዝውስኑ 
ትፅቢት ይግበር። 

ዮም፣እ ቡዕዝስ ዞምእ ውሳነታት መሓለፉዝተ ጃደረ ብቐዳምነት 

1/ ናይ ስራሕ/ ዕዮ ቦታታት ክኽፈቱ ተወሲኑ ኣሎ። ( ሰብ ጉዳያት ምትእንጋድ / ምቕባል    
   ኣይፍቀድን ) 

2/ ካብ ቤት ብልዒ / መግቢ ፣ ዝደለኻዮ መግቢ ምግዛእ ይከኣል እዩ ። ( ቴክ- ኤወይ ) 

3/ ካብ 0- 6 ዓመት ንዝኾኑ ህፃናት መሐብሐቢ ትካላት- መዋእለ-ህፃናት ክኽፈቱ እዮም። 

4/ ናብ መናፈሲ /መሸራሸሪ ቦታታት  ኮነ ፣ ናብ ገምገም ባሕሪታት ምኻድ ተፈቒዱ ኣሎ። 

5/ ቢሮ ምንስትር ሓ/ጥዕናን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ብዝህብዎም መምርሒታት         
   መሰረት፣ ናብ ኮቴል ሃማእራቢ ፣ ናብ ሃር-ሃባይት፣ ከምኡውን ናብ መካነ መቃብር      
   (እምነት-ክርስትና ) ምኻድ ተፈቂዱ ኣሎ። ( ብካፖሱሎት )         

6/ ካብ ዘለኻዮ ገዛ/ ኸተማ ናብ ካሊእ ቦታ ምውፃእ እገዳ …ተሰሪዙ ኣሎ ። 

7/ ናብ ካሊእ ገዛ / ከባቢ ብምኻድ ሰባት ምጥያቕ ይከኣል እዩ፣ ኮይኑ ግና፣ ካቢቲ ዝተፈቕደ 
   "ብዝሓት -ሰብ" ምሕላፍ ኣይግባእን ። 

8/ ምትእኽኻብ ዝፍቀድ ፣ ክፍቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሳብ 20 ሰብ፣ ዕፁው ኣብ ዝኾነ ቦታ ድማ  
   ክሳብ 10 ሰብ እዩ ዝፍቀድ ። 

9/ ስፖርታዊ-ኣካላዊ ምንቅስቓሳት / ታዕሊም / ምግባርን ፣ ብዝለዓለ ደረጃ ዝካየዱ ናይ ኩዕሶ 
   እግሪ ፀወታታት ተፈቒዶም ኣለው ። 

 



 

 

 

እዞም ዝተረፉን ኣብዚ ዘይተጠቕሱ እገዳታት ግና…ካሊእ መምርሒ ክሳብ ዝወሃብ.. 
ከምዘለዉዎ ክቕፅሉ እዮም ። 

ናይ ሕሙማት ብዝሓት ብምቕናስ መንግስቲ በቕደም ሰዓብ ዝወፀኦም መደባት ንምትግባር 
ምእንታ ክኽእል፣ ብቢሮ ምንስተር ሓለዋ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታ ኣብ ምትግባር ፣ሓፋሽ 
ህዝቢ ዝለዓለ እጃሙ ከወፍይን ክተሓባበርን ይግባእ ። 

  

         

 


