
 

 

መግለፂ፤ ዝተዋህበ ህዝቢ ንሓፋሽ ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ካብ 

ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ኣይተ ዩሊ ኤዴሊሽተይን ብዝሃብዎ መምርሒ መሰረት፤ ብናይቲ ምንስትር ቢሮ ዋና ኣካያዲ 

ስራሕ ዝምራሕ ማእከል ዝተኻየደ ናይ ሓባር ስራሕቲን፤ ሰብ ሞያታት ዘቅረብዎ ሓሳባት አብ ግምት ብምእታው፤ እቲ 

ናይ ንበይንኻ ተፈሊኻ ናይ ምቅናይ ጊዜ ዝሓፀረ ንምዃኑ ዝወፀ ሓዱሽ መምርሒ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ አብ ተግባር 

ክውዕል እዩ፡ 

እዚ ዝወፀ ዝርዝር መምርሒውን ከምዝስዕብ ቀሪቡ አሎ ፡  

1/  ብኮሮና ቫይረስ ምስ ዝተታሕዘ ሰብ ብምንባሩን ካብ ሃገር ወፃኢ ፀኒሑ ብምምላሱ ምኽንያት፤ ን 12 መዓልቲ 

ንበይኑ ተፈልዩ ክቅንይ እዩ ፤  

ኮይኑ ግና ፤ 

*** ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ብዘዳለዎ መመዝገቢ ቅጥዒ ወይ ድማ፤ ኣብቲ ማእከል ጥዕና፤ ንበይኑ ተፈልዩ 

ክምዝቅንይ ክምዝገብ አለዎ ፤ 

*** ንበይኑ ምስተገለለውን ብዙሕ ጊዜ እንተይወሰደ፤ ፒ ሲ ኣር  PCR ዝተባህለ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ክገብር 

ኣለዎ፤  

*** ናብ እስራኤል ምስተመልሰ ድሕሪ 10 መዓልቲ ፤ ወይ ድማ፤ ፤ ብኮሮና ቫይረስ ምስዝተታሕዘ ሰብ ካብዝራኸብ 

ድሕሪ 10  መዓልቲ፤ ፒ ሲ ኣር  PCR ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ንመበል ካልኣይ ጊዜ ክገብር አለዎ፤ ወይ ድማ፤ 

እንተነኣሰ እቲ ኣቀዲሙ ዝገበሮ ምርመራ ድሕሪ 24 ሰዓት ክኾን አለዎ ፤  

*** ናይቲ ዝገበሮ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውፅኢት "ኔጌቲብ" ኮይኑ እንተተረኺቡ፤ ናብ ናይ ንበይንኻ መወሸቢ 

ማእከል/ ቦታ/ ገዛ ንኽኸድ ክግበር እዩ ፤ ናብዚ ማእከል ዝኸድ ንምዃኑ ድማ ብናይ ሞባይል ሓፂር ናይ ፁሑፍ 

መልእኽቲ ወይ ድማ ብስልኪ ይንገሮ፤ ካብዚ ናይ መወሸቢ ማእከል ዝወፅእ ድሕሪ 12 መዓልቲ እዩ፤ ( እዚ ማለት፤ 

ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ካብታ ዝተራኸበላ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ድሕሪ 12 መዓልቲ፤ ወይ ድማ ካብ ወፃኢ ሃገር 

ምስተመልሰ ድሕሪ 12 መዓልቲ ማለት እዩ )፤ 

2/ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዝካየደሎም ቦታታት፤ " ተመርመር እሞ ተጓዓዝ " ብዝብል አብ ዝተዳለው ናይ 

መመርመሪ ጊዜያዊ ቦታታት  (Drive in );  ወይ ድማ፤ ነዞም ንበይኖም ዝተወሸቡ ሰባት ተባሂሉ አብዝዳሎ ጊዜያዊ 

ፉሉይ ናይ መመርመሪ  ነ ቁጣታት ፤ እዩ ፤ 

3/  ኣብ ንበይንኻ መወሸቢ ማእከል እንተሎ ፤ እዞም ናይ ኮሮና ቫይረስ ምልክታት ሕማም እንተተሰሚዕዎ ግ ና፤       

እቲ ዝፅንሓሉ ጊዜ አይቅነሰሉን ፤እንደገና ንኽምርመርውን ይግበር ፤ 

እዚ ዝወፀ ሓዱሽ መምርሒ ፤ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ናብ ንበይንኻ መወሸቢ ማእከል /ገዛ ንዝኣተው ውን ይምልከቶም 

እዩ፤ 

 


