መምርሒ ኮቪድ-19
ምእንቲ ኣብ ናህና ስተይት ብናህሪ ዝውስኽ ዘሎ ዝርገሐ ናይ ኮቪድ ጉዳያት ንምዝሓልን ከምኡ ድማ ናይ
ሆስፒታልን ናይ ሕክምናን ስርዓታት ምእንቲ ከይዕብለል ንምርግጋጽ፡ ንሕና ህዝባዊ ጥዕና ንምሕላው ኣሸጋሪ
ግን ከኣ ኣድላዪ ስጉምትታት ንወስድ ኣሎና።
እዚ ንቡዙሓት ዋኒነ ትካላት ገንዘባዊ ጸገም ከምዝፈጥር ንፈልጥ ኢና ከምኡ ድማ ከንቲባን ኣባላትን ነቲ
ጽልዋታትን ንምፉዃስ መንገድታት ይድህስሱ ኣለው።
•

ካብ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ሶኒ ፡ 16 ሕዳር ክሳብ ሶኒ 14 ታሕሳስ፡ ኣብ ዋሽንግተን ዘለዋ ኩለን ካውንቲስ
ናብ’ዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ ምኽልካል ደረታት ይምለሳ።

ናይ ምኽልካል ምምሕያሻት ንኩለን ካውንቲስ ካብ ፍርቂ ለይቲ ሶኒ 16 ሕዳር ካልእ ሓበሬታ እንተዘይ መጺኡ
ኣብ ግብሪ ይውዕል። እንተድኣ እቲ ንጥፈት ዘይተጠቒሱ፡ ንሳ እቲ ዘሎ መምርሒ ክትክተል ኣለዋ። ኩሎም
መውዓሊ ቆልዑ-12/ላዕለዋይ ትምህርቲ፡ ክንክን ጥዕና ከምኡ’ውን ክንክን ቆልዑ ካብ’ዚ ሓድሽ ናይ ምኽልካል
ደረታት ናጻ እዮም ከምኡ ድማ ነቲ ዘሎ መምርሒታት ክኽተሉ እዮም። እዞም መኸልከሊ ደረታት ን ኣብያተ
ፍርዲን ምስ ፍርዳዊ ጨንፈር ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ኣይምልከቱን።
1. እንተድኣ ቅድሚ’ቲ ማሕበራዊ ምትእኽካባት (ሀ)ን ዓሰርተ ኣርባዕተ መዓልትታት (14) ዘይተወሺቦም
ወይ (ለ) ቅድሚ’ቲ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ን ሸውዓተ (7) መዓልትታት እንተዘይተወሺቦም እሞ ኣሉታ
ወይ ናጻ ናይ ኮቪድ-19 ናይ መርመራ ውጺኢት ምስ ዘይውሃቦም፡ ናይ ካብ ስድራኹም ወጻኢ ዝኾኑ
ሰባት ዝግበር ናይ ውሽጢ ገዛ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ክልኩላት እዮም ካብ ቅድሚ 48 ሰዓታት
ዘይበዝሕ። ስድራ ማለት ኣብ ሓደ ገዛ ዝቕመጡ ውልቀሰባት ኮይኑ እዩ ዝግለጽ።
2. ናይ ግዳም ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ካብ ስድራኹም ወጻኢ ኣብ ሓሙሽተ (5) ሰባት ክውሰን ኣለዎ።
3. ኣብያተ መግብን ባራትን ንናይ ውሽጢ ገዛ ናይ መግቢ ኣገልግሎት ዕጹዋት እየን። ናይ ግዳም
ምምጋብን እንዳኸድካ ዝውሃብ ኣገልግሎትን ፍቑዳት እዮም፡ እዚ ግን ኩሎም ናይ ግዳም ምምጋባት
ምስ ናይ ግዳም ናይ ምምጋብ መምርሒታት ክምእዘዙ ኣለዎም። ናይ ግዳም ምምጋብ ናይ ጣውላ
ዓቐን እንተለዓለ ናብ ሓሙሽተ (5) ሰባት ይውሰን። እዞም ዝተመሓየሹ ናይ ቤት መግብን ባርን ድረታት
ኣብ ሮቡዕ 18 ሕዳር፡ 2020 ኣብ ሰዓት 12:01 ቅ/ቀ ኣብ ግብሪ ይውዕሉ።
4. ናይ ምውስዋስ ኣካላት መሳለጥያታትን ጅምናስትክስን ንናይ ውሽጢ ንጥፈታት ዕጹዋት እዮም። ናይ
ግዳም ናይ ምውስዋስ ኣካላት ትምህርትታት ይፍቀዱ እዮም፡ ኮይኑ ግን ምስ ናይ ግዳም ናይ
ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ደረታት ክምእዘዙን ክውሰኑን ኣለዎም።
5. ማእከላት ቦውሊንግ ንናይ ውሽጢ ገዛ ኣገልግሎት ዕጹዋት እዮም።
6. ናይ ብዙሕ ነገራት ወይ ሕውስዋስ ቦታታት ወይ ኣዳራሻት፡ ኩሎም ናይ ችርቻሮ ወይ ንጽል ንጥፈታትን
ናይ ንግዲ ኣኼባታትን ኩልኩላት እዮም። ብርሑቕ ክፍጸሙ ዘይክእሉ ሞያዊ ስልጠናን መርመራን
ከምኡ’ውን ኩሎም ናይ ቤት ፍርድን ምስ ፍርዳዊ ጨንፈር ዝትኣሳሰሩ ጉዳያትን ጥራይ ይፍቀዱ።
ምሓዝ ቦታ ኣብ ነፍሲወከፍ ናይ ኣኼባ ክፍሊ ናብ 25 ሚኢታዊት ናይ ውሽጢ ገዛ ናይ ምሓዝ ደረታት
ወይ 100 ሰባት እዚ ከኣ ካብ ክልቲኦም ዝውሓደ ይውሰን።
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ናብ ብዙሕ ነገራት ወይ ሕውስዋስ ቦታ ወይ ኣዳራሽ ን፡ ናይ ኣኸባ/ኮንፈረንስ ማእከላት፡
ንኣኼባታት ዝተወሰነ ቦታታት ኣብ ሆቴል፡ ናይ ድግስ ወይ ኣጋጣሚታት ማእከላት፡ ናይ ዕዳጋ
ናይ ምርኢት ቦታታት፡ ናይ ስፖርት ሜዳታት፡ ዘይመኽሰባዊ መሰረተ ትካላት፡ ወይ ኣዝዩ
ዝመሳሰል ቦታ የጠቓለል።

7. ናይ ፊልም ቲያትራት ወይ ሲነማታት ንናይ ውሽጢ ገዛ ኣገልግሎት ዕጹዋት እዮም። እንዳተዛወርካ
ዝግበር ናይ ፊልማ ቲያትራት ፍቑዳት እዮም ምስ’ኡ ግን እንዳተዛወርካ ዝግበር ናይ ፊልማ ቲያትራት
መምርሒታት ምክትታል ክቕጽል ኣለዎ።
8. ሙዚየማት/መካነ እንስሳታት/ገንኢ ወይ መትሓዚ ናይ ማያዊ እንስሳታት ንናይ ውሽጢ ገዛ ኣገልግሎት
ዕጹዋት እዮም።
9. ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ገዛን መሬትን) ክፉት ገዛውቲ ክልኩላት እዮም።
10. መርዓታትን ቀብርታትን፡ ጽምብላት ጠቕላላ እንተበዝሑ ኣብ 30 ሰባት ይውሰኑ። ናይ ውሽጢ ገዛ
ምቕባል ኣጋይሽ፡ ስንብታ ሬሳ ወይ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ውራያት ዝተኣሳሰር ተመሳሰልቲ
ምትእኽኻባት ክልኩላት እዮም።
11. ናይ ችርቻሮ ወይ ንጽል መሸጣ ዱኳን ናብ 25 ሚኢታዊት ናይ ውሽጢ ዝትሓዝ ቦታ ደረታት ይውሰኑ
ከምኡ ድማ ናይ ሓባር/ናይ ጉባኤ ኮፍ መበሊ ቦታታትን ናይ ውሽጢ ናይ መመገቢ መሳለጥያታትን ከም
ናይ መግቢ ቦታ ዑጹዋት እዮም።
12. ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ናብ 25 ሚኢታዊት ናይ ውሽጢ ገዛ ቦታ ናይ ምሓዝ ደረታት ወይ ካብ 200
ሰባት ዘይበዝሕ፡ እዚ ከኣ ካብ ክልቲኦም ዝውሓደ ይውሰን ። ኣባላት ጉባኤ/ተሳተፍቲ ኩሉ ግዜ ናይ
ገጽ መሸፈኒ ክውድዩ ይግባእን ከምኡ ድማ ናይ ጉባኤ መዝሙር ክልኩል እዩ። ኣብ እዋን ኣገልግሎት
ዝኾነ ጉጅለ መዘምራን፡ ባንድ ወይ ጉጅለ ኣሸብሸብቲ ኣይፍጽሙን። ናይ ሶሎ ወይ ውልቂ ድምጺ ወይ
መሳርሒ ክገብሩ ይፍቀድ እዩ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ከሰንዮም ይኽእል እዩ። ኣብ ግዳም ኮንካ ዝግበር
ኣገልግሎታት ኣብ’ዚ ዝርከብ ነቲ ህንጻ ወይ መሳለጥያ ዝምልከት ናይ ግዳም ናይ ምምጋብ መመርሒ
ክኽተሉ ይግባእ፡
13. ሞያዊ ኣገልግሎታት፡ እንተተኻእሉ ን ሰራሕተኛታት ካብ ገዛ ኾይኖም ክሰርሑ ክምዝዝዎም ከምኡ
ድማ እንተተኻኢሉ ንህዝቢ ቤት ጽሕፈታት ክዓጽዉ ይድለዩ። ክኽፈት ዘለዎ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ናይ
ውሽጢ ገዛ ናይ ምሓዝ ደረታት ናብ 25 ሚኢታዊት ክድረት ይግባእ።
14. ውልቃዊ ኣገልግሎታት ናብ 25 ሚኢታዊት ናይ ውሽጢ ገዛ ናይ ምሓዝ ደረታት ተወሲኖም ኣለዉ።


ወሃብቲ ናይ ውልቂ ኣገልግሎት ከም ኪኢላ ኮስሞቲክስ፡ ስነ ኮስሞቲክስ መርመራ፡ ኪኢላታት
ስነጽባቐ ጸጉሪ፡ እንዳ ቐምቃማይ፡ ኪኢላታት ስነጽባቐታት፡ ኪኢላታት ጽባቐ ኣጻብዕ፡ ናይ ጽፍሪ
ናይ ሳሉን ሰራሕተኛታት፡ ናይ ኤለክትሪካዊ ናይ ጸጉሪ ኪኢላታት፡ ቀወምቲ ናይ ሜክኣፕ
ኪኢላታት፡ ናይ ቆርቦት ሳሉናትን ናይ ውቃጦ ኪኢላታትን የጠቓልል።

15. ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ክንክን መሳለጥያታት፡ ካብ ውሽጢ ገዛ ወጺኻ ኣብ ግዳም ዝግበር ምርኣይ ኣብ
ሓኪም ፍቑድ እዩ። ናይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበሩ ኣብ ሓኪም ምርኣይ ኩልኩላት እዮም፡ ኮይኑ ግን ናይ
ነፍሲወከፍ ሰብ ፍሉይነት ናይ ኣገዳሲ ደጋፊ ሰብ ወይ ናይ ኣፈርኩቡ ክንክን ይፍቀዱ እዮም። እዞም ናይ
ምኽልካል ደረታት ናብ’ቶም ኣብ Proclamation 20-74, ካልኦት ዝስዕቡን ዘለው መሳለጥያታት
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ይምጠጡን የርክብሎምን እዮም። ኩሎም ካልኦት ሕግታት ናይ Proclamations 20-66, ካልኦት
ዝስዕቡን., ከምኡ ድማ 20-74, ዝስዕቡን., እንከላይ ኩሎም ንዝኾነ በጻሕቲ ዘፍቅዱ ናይ መጀመርታ
መምዘኒታት ኣብ ተግባር ይውዕሉ።
16. ናይ መንእሰያትን እኹላትን ናይ ስፖርት ንጥፈታት፡ ናይ ውሽጢ ገዛ ንጥፈታትን ኩሎም ውድድራትን
ጸወታታትን ኩልኩላት እዮም። ካብ ውሽጢ ገዛ ወጺኻ ኣብ ግዳም ዝግበር ንጥፈታት ኣብ ናይ
ንሓድሕድ ጋንታታት ልምምድ ጥራይ ይውሰን፡ እዚ ከኣ ንኩሎም ኣሰልጠንቲ፡ ወለንተኛታትን ኣትለታትን
ዘድሊ ምስ ናይ ገጽ መሸፈኒታት እዩ።
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