ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ኲሉ ሰብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ
ብዝምልከት ናይ በዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕና ሕጋጋትን
ሓፈሻውያን ምኽርታትን
ውልቃዊ ሓላፍነት
ገዛእ ርእስኻን ኻልኦትን ካብ ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣድለይቲ ዝኾኑ ቅድመ-ጥንቃቐታት
ክትወስድ ሓላፍነት ኣለካ።ገዛእ ርእስኻ ከይትልከፍን ካልኦት ሰባት ከይትለክፍን ኣጸቢቕካ ክትሓስበሉ
ኣለካ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ብሓፈሻኡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለ ሰባት ድማ ብፍላይ
ሓልዮት ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ።

መሰረታውያን ቅድመ-ጥንቃቐታት
ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ

1. ምልክት-ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ዝህልወካ ኣብ ገዛኻ ክትኸውን ኣለካ
2. ኣእዳውካ ብተደጋጋምን ብጥንቃቐን(ብደንቢ) ክትሕጸቦ ኣለካ ወይ ድማ መምከኒ ኢድ(ናይ ኢድ
ኣልኮሆል ተጠቀም) ክትጥቀም ኣለካ
3. ብበዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕናን ብዞባዊ ሓኪም ምክልኻል ለብዕን ዝወሃቡ ፍሉያት ለበዋታት
ክትፈልጦም ኣለካ።

ሓደስቲ ዝኾኑ ቀረባ ርክባት ደርቶም
ምስ እቶም ብቐጻሊ ትረኽቦም ሰባት ጥራሕ ብምርኻብ ነቶም ሓደስቲ ቀረባ ርክባት ክትድርቶም ትኽእል።
ንኣብነት ምስ’ቶም ብሓባር ምሳካ ዝነብሩ ይኹን ምስ’ቶም ካብ’ታ ስድራቤት ወጻኢ ዝኾኑ ሒደት
መሓዙትካን ቐሪብካን ብምርኻብ ሓደስቲ ቀረባ ርክባት ክትድርቶም ትኽእል።
ይኹን ደኣ’ምበር ካብ’ቶም ብቐረባ ትረኽቦም ሰባት ወጻኢ ካልኦት ሰባት ምስ ትረክብ

1. ጥቓ ንጥቓ፡ብፍላይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ጽብብ ዝበለ ቦታ፡ካብ ምዃን ክትቚጠቡ ኣለኩም።
2. ኣብ ደገ ግዳም ክትራኸቡ ይምረጽ።

ካብ ካልኦት ርሕቐትካ ምሕላውን ካብ ጽቕጥቕጥ ዘለዎም ከባቢታት ምቚጣብን
ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ ሓሉ(ፍንትት በል)።ብፍላይ ኣብ’ቶም ነዊሕ ግዜ ዝወስዱን ኣብ ውሽጢ ገዛ
ዝካየዱን ርክባት ርሕቐትካ ምሕላው ኣገዳሲ’ዩ።
ከም ድኳናትን፡ህንጻ ማእከል-ዕዳጋ(ሞል) ዝኣመሰሉን ቦታታትን ካብ ሕዝባዊ መጐዓዝያን ጽቕጥቕጥ ምስ
ዝህልዎም ክትቚጠብ ኣለካ። ኣስቤዛ(ሸመተ) ንበይንኻ እንተገበርካ ይሓይሽ። ኣብ’ቶም ትሽምተሎም
ቦታታት ንኣብነት ኣብ ዱኳናት ካብ’ቲ ዘድሊ ግዜ(ሰዓት) ንላዕሊ ኣይውሰደልካ።

ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ክትሰርሕ ፈትን
ዝከኣል እንተኾይኑ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ክትሰርሕ ምስ ኣስራሒኻ ተሰማማዕ። ከምኡ’ውን ካብ’ቶም ኣብ
ሕዝባውያን መጐዓዝያን ቦታ ስራሕን ዘለዉ ወይ ክህልዉ ዝኽእሉ ምጽቕቓጣት ንምቚጣብ፡ ዝከኣል
እንተኾይኑ ትሰርሓሉ ሰዓታት ምቕያር።
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ኣብ ስራሕኻ ኣብ ትህልወሉ እዋን ንኣብነት ኣብ ኣኼባ፡ ኣብ ቡን-ሻሂ ዝስተየሉን ኣብ ክዳን ዝቕየረሉን
ቦታታት ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ ክትሕሉ(ፍንትት ክትብል) ኣለካ።

ተካይዶም ጕዕዞታት(ምንቅስቓሳት)ሓደጋ ለብዒ ብዝቕንስ መዳይ ኣካይዶም
ክትገይሽ(ክትጐዓዝ) ከለኻ ሓደጋ ለብዒ ብዝቕንስ መንገዲ ከተካይዶ ኣለካ። እዚ ማለት ብቐዳምነት ኣብ
ክንዲ ሕዝባውያን መጐዓዝያታት ወይ ካልኦት መጐዓዝያ ሓፋሽ ምጥቃም፡ ትኬት ምዕዳግ ዘየድልዮ ካልእ
ዓይነት መጐዓዚ ምጥቃም - ንኣብነት ብእግርኻ ወይ ብብሽክለታ ወይ ብመኪናኻ ምኻድ።
እቲ ጒዕዞ ነዊሕ ዝወስድ ምስ ዝኸውን

1. ኣብ ጒዕዞኻን ኣብ’ቲ ትገሾ ቦታን ምስ ሓደሽቲ ሰባት ካብ ምርኻብ ምቚጣብ ከድሊ እዩ
ምልክታት-ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ተማዕብል፡ ኣብ’ቲ ትገሾ ቦታ ናይ ምውሻብ ተኽእሎ ከም ዘሎ
ምርግጋጽ ወይ ንካልኦት ሰባት ክትለኽፎም ብዘይትኽእለሉ ውሑስ መንገዲ ናብ ቦታኻ ምምላስ
ከድሊ እዩ።

2004ን ቅድሚኡን ንዝተወልዱ ዝምልከት መሸፈኒ-ኣፍ ኣብ ሕዝባዊ መጐዓዝያ
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ በዓላት ኣብ ዘይኮኑ መዓልትታት ኣብ ሰዓታት 7:00-9:00ን ኣብ ሰዓታት
16:00-18:00ን ኣብ ዘሎ እዋን በታ ትኬትካ ትኸደላ ሕዝባዊ መጐዓዝያ ኮፍ መበሊኻ ቦታ
ክትሕዘላ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡መሸፈኒ-ኣፍ ክትጥቀም ኣለካ።

ንጥፈታት ስፖርትን ትርፊ-ግዜን ሓደጋ ለብዒ ብዝቕንስ መዳይ ክካየዱ ኣለዎም
ንጥፈታት ስፖርትን ትርፊ-ግዜን ንጥዕና ሕዝቢ ኣገደስቲ እዮም።ይኹን ደኣ’ምበር እዞም ንጥፈታት ሓደጋ
ለብዒ ብዝቕንስ መንገዲ ክካየዱ ኣለዎም። እቶም 2004 ወይ ቅድሚኡ ዝተወልዱ ሰባት ልምምድ ስፖርቲ
ወይ ካልእ ንጥፈታት ትርፊ-ግዜ ከካይዱ ከለዉ፡ነዞም ዝስዕቡ ኣብ ግምት ብዘእቱ መዳይ ክፍጽምዎ ኣለዎ፡

1. ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ ምሕላው(ምፍንታት)
2. ንዋታት ንሓድሕድካ ዘይምክፍፋል(ነናትካ ንዋት ምጥቃም)
3. ዝከኣል እንተኾይኑ ኣብ ግዳም ኮይንካ ንጥፈታትካ ምክያድ
4. ካብ ናይ ሓባር ክዳን መቐየሪ ክፍሊ ምቚጣብ
5. ካብ/ናብ ትነጥፈሉ ቦታ ንበይንኻ ምኻድ
6. ትገብሮም ንጥፈታት ሒደት ሰባት ኣብ ዘለውዎን ጒጅለታት ምክያድ
እዞም ምኽርታት ነቶም ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ስፖርታውያንን ነቶም 2005ን ወይ ድሕሪኡ ዝተወልዱ
ቈልዑን መንእሰያትን ኣይምልከቶምን እዩ።

ሓላፍነት ናይ ኲሎም ትካላት
ኲለን ኣብ ሽወደን ዘለዋ ትካላት ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ኣድለይቲ ዝኾኑ ስጒምትታት ከም ዝወሰዳ
ከረጋግጻ ኣለወን። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታት ሓልዮት ከርእያ ኣገዳሲ እዩ።

ኲለን ትካላት
ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ካብ ዝግበሩ ስጒምትታት ንኣብነት እቲ ትካል

1. ንኣባላቱ፡ ንሰራሕተኛታት፡ ንዓማዊሉን ወዘተን ዝምልከት ሓበሬታ ምድላው
2. ምርሕሓቓት(ምፍንታታት)ዝሕብሩ ምልክታት ኣብ ባይታ ምንባር
3. ጽቕጥቅጥ ንኸይፍጠር ጣዋሉን መናብርን ብምምዕርራይ ወይ ብኻልእ መንገዲ ቦታ ምፋጣር
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4. ዲጂታላዊ መተካእታ/ምርጫ ምፍጣር
5. ኣእዳዎም ብማይን ሳምናን ንኽሕጸቡ ተኽእሎታት ምድላው ወይ ድማ መምከኒ ኢድ ምቕራብ
6. ኣብ ሓደ እዋን እንተ በዝሐ ክንደይ ዝኣክል ሰባት ክህልዉ ከም ዘለዎም ይውስኑ
7. ክፉት-ሰዓታት እቲ ትካል ምስ ኲነታት ምምሕያሽ(ምስትኽኻል)።

ቦታታት ስራሕ
ኲሎም ቦታታት ስራሕ ሰራሕተኛታት ነቶም ድንጋገታትን(መምርሕታትን) ሓፈሻውያን ምኽርታትን መታን
ክስዕብዎም ኣድለይቲ ዝኾኑ ስጒምትታት ክወስዱ ኣለዎም። ገለ ካብ’ቶም ስጒምትታት ንኣብነት ከም’ዞም
ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ

1. ዝከኣል እንተኾይኑ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑን ንዓኡ ዝኸውን ተኽእሎ
ድማ ምድላው
2. ዲጂታላዊ መተካእታ ምጥቃም ወይ ናይ ስራሕ መገሻ፡ ኣኼባታትን ካልኦት ምትእኽኻባትን
ኣወንዚፍካ ንዝመጽእ ምምሕልላፍ።
3. ኣብ መንጎ እቶም ሰራሕተኛታት ንኣብነት ኣብ ኣኼባ፡ ኣብ ቡን-ሻሂ ዝስተየሉን ኣብ ክዳን
ዝቕየረሉን ቦታታት ምፍንታት ንኽህሉ ተኽእሎታት ምፍጣር
4. እቶም ሰራሕተኛታት ብቐጻሊ ኣእዳዎም ብማይን ሳምናን ንኽሕጸቡ ወይ ድማ መምከኒ ኢድ
ንኽጥቀሙ ተኽእሎ ምፍጣር

ኣባጽሕ ዝኸድዎም ትምህርትታት
ኮማዊ ቤ/ትምህርቲ ኣባጽሕ(ኮምቩክስ)፡ላዕለዋይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ንኣባጽሕ ትምህርቲ
ዝህባ ትካላትን፡ብዘይካ እቲ ኣብ’ቲ ቦታ ትምህርቲ ዝኽተልዎ፡ዝከኣል እንተኾይኑን ሓላፊ እቲ ትካል
ትምህርቲ ድማ ምስ ኲነታት ናይ’ቶም ተምሃሮ ዝሳነ እዩ ቢሉ ምስ ዝግምቶ፡ ምህሮ ብርሑቕ(ብዲስታንስ)
ከዳልዉ ኣለዎም።
እዚ ምኽሪ ብዘይካ ነቶም ኮማውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣባጽሕ(ኮምቩክስ) እንተዘይኮይኑ ነቶም ካልኦት
ብሕጊ ትምህርቲ (2010:800) ዝምእዘዙ ዓይነታት ትምህርቲ ኣይምልከቶምን እዩ።

ሕዝባውያን መጐዓዝያን(ባቡራት፡ኣውቶቡሳት) ካልኦት መጐዓዝያ ሓፋሽን
ኣብ ሕዝባውያን መጐዓዝያን ካልኦት መጐዓዝያ ሓፋሽን ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ እተን ትካላት

1. ጽቕጥቅጥ ዘለዎ ኲነታት ንኸየጋጥም ብዝሒ ናይ’ተን መጐዓዝያ ምስ ኲነታት ከም ዝሳነ ምግባር
2. ኣብ ሓንቲ መጐዓዝያ ዝስቀሉ ብዝሒ ተጐዓዝቲ ምድራት
3. እቶም ተሳፈርቲ ነቲ ስግኣት ምልባዕ ብኸመይ ክንክይዎ(ክድርትዎ) ከም ዝኽእሉ ምሕባር።

Sida
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ማሕበራትን ወዘተን
ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ማሕበራትን ካልእ ዓይነት ቅርጺ ዘለወን ጒጅለታት

1. ዝከኣል እንተ ኾይኑ ነቲ ዓመታዊን ሓፈሻውያን ኣኼባታተንን ኣወንዚፈን ንዝመጽእ ምምሕልላፍ
ወይ ብዲጂታላዊ መንገዲ ምክያድ።
2. ካልኦት ኣኼባታት ካብ ምክያድ ምቚጣብ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መልክዕ ምክያድ።

ክለባት ስፖርት፡ማሕበራት ባህልን ክለባት ትርፊ-ግዜን
ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ክለባት ስፖርት፡ማሕበራት ባህልን ክለባት ንጥፈታት ትርፊ-ግዜን

1. ዝከኣል እንተኾይኑ ልምምዳትን ካልኦት ንጥፈታትን ኣብ ግዳም ክካይዳ ኣለወን
2. ኣብ ሓደ ቦታን እዋንን ዝእከቡ ብዝሒ ሰባት ምንካይ(ምድራት) ወይ ብኻልእ ኣገባብ ምጽቕቓጥ
ከይፍጠሩ ምቚጣብ
3. ብዘይካ እቶም ብደረጃ ፕሮፌሽን ዝካየዱ ስፖርትታትን በይናውያን ውድድራትን ኣብ 2005
ወይ ድሕሪኡ ዝተወልዱ ዝምልከቱ ግጥማት ስፖርት እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ስፖርታዊ ግጥማት፡
ኣብ ናይ ዋንጫ ውድድራትን ካልኦት ውድድራትን ንጥፈታት ካምቦታት ካብ ምድላው ወይ
ምስታፍ ምቚጣብ የድሊ
እቲ ሓኪም ዞባ ምክልኻል ለብዒ ንውሱን ግዜ ከባብያውን ዞባውን ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ነቶም
ብበዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕና ዝወሃቡ ከባብያውያን ሓፈሻውያን ምኽርታት ከም ድንጋገታት(መምርሕታት)
ክሰዓቡ እማመ ከቕርብ ይኽእል እዩ።
እዞም ድንጋገታት ካብ 14 ታሕሳስ 2020 ጀሚሮም ክሳብ 30 ሰነ 2021 ጸኒዖም ክጸንሑ እዮም።

