
 
ብቢሮ ቀዳማይ ምንስትርን ሓለዋ ጥዕናን ዝተዋህበ ሓበራዊ መግለፂ ፤ 

16/02/2021 

 

መንግስቲ ካብዘውፀኦም እገዳታት ንምውፃእ ብዝከኣለሉ ኩነታትን፤ "ታቭ ሃያሮክ" ተባሂሉ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ  
ጥዕና ዝወፀ መርሃ ግብሪ ኣመልኪቶም፤ ንምምካር ቀዳማይ ምንስተር ቢንያሚን ናታንያው፤ ሎመዓንቲ ኣባላት ካቢነ 
ምንስተራት ብምእካብ ተመያይጦም፡፡ ድሕሪ ትምይይጥውን፤ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዝተዳለወ ናይ "ታቭ 
ሃያሮክ" መርሃ ግብሪ መሰረት ብካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ዝተዘርዘሩ መደባት፤ ንኣፈፃፅማ ዝሕግዙ ደንቢታት/ 
መምርሒታት ምስተዳለው ተግባራዊ ዝኾኑ እዮም፡፡ 

 ብርኪ ብኻልኣይ ዝኾኑ፤ ተግባራዊ ጀሚሩ00 ፡7 ሰዓት ንጎሆ ካብ ም/ኣ2021  ለካቲት21  ሰንበት መፃኢ ካብ
እዮም፡፡ ዝስዕቡ እዞም መደባት ዝተዘርዘሩ 

** ትምህርቲ ብዝምልከት፤ በቲ ዝወፀ "ታቭ ሃያሮክ" መርሃ ግብሪ መሰረት ብሓምላይን ቢጫን ቀለማት ኣብዝተሰርዑ 
ከተማታት ዘለው ናይ 5 ይን 6 ይን ከምኡውን  ናይ 11 ደን 12 ተን ክፍሊታት ተማሃሮ ፤ ናብ ትምህርቶም ክምለሱ 
ዝተፈቅደ እንትኾን፤ ብብርቱኳን ሕብሪ ኣብዝተሰርዓ ከተማታት ዘለው ድማ ፤ 70 % ዝኾኑ ናይታ ከተማ ህዝቢ ፀረ 
ኮሮና ቫይረስ ክታበት ዝተኸተበ እንተኾይኑን ፤ እዘን ከተማታት ናይ ምክልኻል ደሕንነት መርሃ ግብሪ ዘዳለዋ 
ከተማታት እንተኾይነን ፤ ናይ 5 ይን 6 ይን ከም ኡውን 11 ደን 12 ተን ተማሃሮ ናብ ትምህርቶም ክምለሱ ይኽእሉ 
እዮም፡፡ 

** ናይ "ታቭ ሃያሮክ" ኣሰራርሓ መርሆ ብዘየግድስ ፤ ንክኽፈቱ ዝተፈቅደሎም ትካላት ንግዲ እዞም ዝሰዕቡ እዮም ፤ 

ኪንዮናት ፤ ናይ ንግዲ ትካላትን ዕዳጋታትን ፤ ናይ ጎደና ድንኳናት/ ሹቃት ፤ ሙዝዮማት ፤ ኣብያተ መፃሕፍቲ ( ናይ 
ታቭ ሃያሮክ መርሆ መሰረት )፤  ኣብያተ እምነት ( ፀሎት ) ካብ 10 እስካብ 20 ሰባት ኮይኑ ኣብ ዝመረፅዎ ፀሎት ቤት፤ 

** "ብታቭ ሃያሮክ" መርሆ መሰረት ፤ ፀረ ኮሮና ክታበት ክልተ ጊዜ ዝተኸተቡን ፤ ካብ ሕማም ኮሮና ካብዝድሕኑ 
ሰሙን ንዝገበሩ ፤ እዞም ዝስዕቡ ተፈቂዱ ኣሎ ፤ 

ናብ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ጂምናስቲክ ምንቅስቃሳት ምኻድ ፤ ናብ ኤግዚቪሽን ፤ ናብ ኣብያተ ፀሎት ምኻድ ( ኮይኑ 
ግና  ናብቲ ትኸዶ ፀሎት ቤት ኣቀዲምካ ክተመዝግብን ክተፍልጥን ይግባእ ) ፤ ሆቴላት ብዘይ መግቢ መስተንግዶ ፤          
ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ቆልዑት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውፅኢት ኔጌቲቭ እንተኾይኑ ይፍቀዶም ፤         
ናብ መሐመሲ ጋብላታት ምኻድ ይፍቀድ እዩ ፤ 

ምትእኻካብ ብዝምልከት ፤ ካብ መፃኢ ዓርቢ 19 ለካቲት 2021 ጀሚሩ ኣብ ገዛ /ክፍሊ / ኣዳራሽ ውሽጢ 10 ሰብ ፤    
ኣብ ደገ ድማ 20 ሰብ ይፍቀድ ፤ 

"ሓምላዊ ደሴታት" ተባሂለን ኣብ ዝፅወዓ ኣብ ያም ሃሜላኽ ዝርከባ ሆቴላት ሙሉእ ናይ ሆቴል ግልጋሎት ክህባ      
ይኽእላ እየን ፤  ኢላት ናብ ሓምላዊ ደሴት ኣብትቅየረሉ እዋን ድማ ፤ ኣብ ኢላት ዘለዋ ሆቴላት ሙሉእ ዘይጎደሎ 
ግልጋሎት ይህባ ፤ 

 እዞም ዝኾኑ ተግባራዊ ጀሚሩ2021  መጋቢት ተ7  ካብ መሰረት፤ መርሆ ብዝተቀመጠ ደረጃ ብሳልሳይ
እዮም፤ ዝስዕቡ 

ትምህርቲ ብዝምልከት ፤ ኣብ ሓምላይን ቢጫን ቀለም ዝተሰርዓ ከተማታት ከምኡውን ብርቱኳን ሕብሪ ኣብ ዘለወን 
ከተማታት 70% ዝኮን ናይታ ከተማ ህዝቢ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ዝገበረ እንተኾይኑን ፤ እዘን ከተማታት ናይ 

 ይኽእሉ ክምለሱ ትምህርቶም ናብ ተማሃሮ ክፍሊ ይ7  ናይ ፤ እንተኾይነን ዘዳለዋ ፕሮግራም ምክልኻል ድሕንነት
 እዮም፤ 

፤ እዩ ይፍቀድ ምኻድ ካፌን ኣብያተ ንብልዒ ኣብያተ ኣናኡሽተይ ናብ ፤ ብዘየገድስ መርሆ" ሃያሮክ ታቭ" ናይ 

         ፤ እዩ ይከኣል ምኻድ ብምምዝጋብ ኣቀዲምካ ሬስቶራንት ናብ ፤ ድማ መሰረት መርሆ" ሃያሮክ ታቭ" ብናይ
ሆቴላት ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ክህባ ይኽእላ እየን ፤ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝካየዱሎም ማእከላት / ኣዳራሻት ፤ 
ንመስሕብ ዘገልግሉ ማእከላት ፤ ኣኼባታት / ስብሰባታት ምክያድ ይከኣል እዩ ፤ 

ምትእኽኻብ ብዝምልከት ፤ ኣብ ውሽጢ ገዛ / ክፍሊ / ህንፃ ክሳብ 20 ሰብ ፤ ኣብ ደገ ድማ ክሳብ 50 ሰብ ዝፍቀድ 
እንትኾን፤ ብቀይሕ ሕብሪ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ግና ኣብ ውሽጢ ገዛ 10 ሰብ ፤ ኣብ ደገ 20 ሰብ ይፍቀድ፤ 

 



 
 

፤ ኣሰራራሓ ዝፀደቀ ካቢነ ብኣባላት ዝምልከት፤ ኣከባብራ "ፑሪም" በዓል ንዘሎ እናተቃረበ 

                     መሰረት፤ መርሆ ብዘሎ ተቀሚጡ ደረጃ ብኻልኣይ ንምምላስ መደብ ስሩዕ ናብ  ፤ ገደብ ምትእኽኻብ ናይ** 
 ፤ እዩ ዝፍፀም ስርዓት ኣከያይዳ10 20  ብናይ ፤ ቤት ፀሎት ናብ 

** እብቲ በዓል ዝፍፀም ናይ መግቢ እንግዶት፤ ንናይቲ ቤተሰብ ዋና ኣባላት ጥራይ እዩ ዝፍቀድ ፤ 

** ድግሳት / ምሲባታት ኣይፍቀድን ፤ ኣብ ልዕሊ መኻይን ዝግበር ናይ ሙዚቃ ድግስን ምርኢትን ይፍቀድ እዩ ፤  

2021   ለካቲት21  ክሳብ2021  ለካቲት19  ዓርቢ ካብ ፤ መቃብር መካነ ዮኻይ ባር ምኦንሽ ራቢ ናይ ዘሎ ሚሮን ኣብ **
ክዕፆ እዩ ፡፡              

   

 

  

     

    

 

          

   

              

 

      

 

      

   

           

         

    

 

           


