
 

 

31/10/2020 

ካቢነ ምንስትራት ኮሮና ብዝሓለፈ ሰሙን ዘማሓለፎ ውሳነ ብምቕፃል፣  ብ2 ይ ደረጃ 

ተግባራዊ ንኽኾኑ ብዘውፀኦ መደብ መሰረት፣ ካብ ፅባሕ ሰንበት ሕዳር 1  2020 ጀሚሩ 

ተግባራዊ ዝኾኑ መምርሒታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፣ 

 

ኣብ ናይ ስፖርቲ ጉዳያት ውድብ ምዝጉባት ዝኾኑ ስፖርተኛታት፣ ስፖርታዊ  ልምምድ 

ንኸካይዱን ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም፣ ንመናእሰያትን ቆልዑን 

ንኣካላዊ ጥዕና ዝካየዱ ናይ ሓመሳ ምንቅስቓሳት፣ ንዓበይቲውን እንተኾነ ተፈቒዱ ኣሎ።

ካብዚ ብተወሳኺ፣ንስፖርታዊ  ልምምዳት ኮነ ንውድድር  ዘገልግሉ ናይ ስፖርቲ ሙያዊ 

ማእከላትውን  ተፈቒዱሎም ኣሎ ። 

 

ናይ ምግናሕ-ማኪና ትምህርቲ ይፍቀድ እዩ፣ እዚ ማለት ንናይ ግሊ መኻይን                                                                

ዝወፁ መምርሒታት ምኽታል የድሊ፣ እቲ ገናሒ ማኪናን 2 ተ ሰባትን ፣ 

 

በብኸተምኡ ዘለው ኣብያተ ቢሮ ጉዳይ ማሕበራዊ፣ ኣብ ትሕቲ ቢሮ ጉዳይ ማሕበራዊ 
ንዓበይቲ ሽማግለታት መውዓሊ ማእከላትን ክለባት/ ማእዶናትን ንዓይነ-ስውራን 
ዘገልግሉ ኣብያተ መፃሕፍቲ ክክፈቱ እዮም። 

 

ናይ ተፈጥሮ ደናት፣ ብሄራዊ ፓርክታት ከምኡውን ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ዝርከቡ 
ባህላዊን-ታሪካዊ ሓድጊታት ተፈቒዱሎም ኣሎ ። 

 

"ፂመሪም" ኣብ ዝባሃሉ ናይ መተኣናገዲ ገዛውቲ ፣ኣብ ሓደ መተኣናገዲ ዝተፈለየ 
ክፍሊ/ክፍሊታት -ናይ ሓደ ስድራ ኣባላት / ብሓደ ዝኾኑ ሰባት እዮም ከተኣናግዱ 
ዝኽእሉ ። ብኸምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ሓደ ፂመር እስካብ 4 ተ ከምዚ ዝበሉ ገዛውቲ 
ይፍቀድ፣ ክብዚ ንላዕሊ ምትእንጋድ ኣይከኣልን ። 

 

እንዳ ቐምቃሚ ጨጉሪ፣ ኣብያተ ፅባቀ -ኮስሞቲካ፣ ተወሳኺ ናይ ሕክምና ሓገዝ ዝገብሩ 
ትካላት፣ ኣብ ፈረስ ብምግላብ ዝካየዱ ሓገዛት ኣእምሮኣዊ ስሚዒታዊ ኾነ መንፈሳዊ 
ሕክምና ፣ከምኡውን ብሓመሳ ዝካየዱ ሕክምናዊ ረዲኤታት ፣ዝወፁ መምርሒታት 



 

 

ተኸቲሎም ክሰርሑ ተፈቒዱሎም ኣሎ። ኮይኑ ግና፣ ተገልገልቲ ኣቐዲሞም ተራ/ ቆፀሮ 
ብምሓዝ ክኮን ኣለዎ ። 

 

ፊልምታት ንምርኣይ ንግዚኡ ኣብ ዝተጣየሹ ቦታት/ ድራይቭ-ኢን ምንቅስቓስ ይካኣል   

እዩ።                   

            

ኣብ ውሽጢ ህንፃ ክሳብ 10 ሰባት፣ ክፍቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ድማ ክሳብ 20 ፀሎት 
ምክያድ ይፍቀድ፣ " ፀሎት ንምግባር ጥራይ "  !!!       

    

ከም መርዓ፣ድግሳት /ምሲባታት፣ ዝተጠርነፉ ሽርሽራት ይኹን ንኻልእ ጉዳያት  

ኣብ ህንፃ ውሽጢ ክሳብ10 ሰባት፣ ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት/ ኣብ ደገ ክሳብ 20 ።   

            

ኣብ ዝካየዱ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ፣ጉባኤታት፣ፈስቲቫላት፣ባህላዊ  

ምርኢታትን ኣብ ናይ መዘናግዒ መድረኻት ምስታፍ ፍፁም ኣይፍቀድን ። 

 

ህዝባዊ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላትን ኣብያተ ንግዲን ምኽፋት ክልክል እዩ፣  

ኣብዞም ዝተኸልከሉ ትካላት ንግዲ ንባዕሉ ይኹን ንኻልኦት ብምፍቃድ  

ካብ ዝተፈቐደ ናይ ሰባት ብዝሓት ወፃኢ ክሰርሕን ከስርሕን ዝተኸልከለ  

እዩ ።  

            

            

              

     

             

     



 

 

              

            

            

 


