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ብምኽንያት ብሰንዲ ኮቪድ-19 ዝሰዓበ ሽግር ጥዕና፣ ኩሎም ናትና ትካላት መዋእለሕጻናት ነቶም 

ብፈደራላውያን፣ ዞባውያንን ናይ ከባቢታትን ሰበ-ስልጣን ዝተዋህቡ ስጉምታትን ለበዋታትን ኣብ ግብሪ 

የውዕልዎም ኣለዉ። ከም ህዝባዊ ትካል፣ ምስ ኩሎም ኣህዛብ ስዊዘርላንድ ኮይንና ነቲ ዝርግሐ ናይ እቲ ለበዳ ደው 

ንምባል ምሕጋዝ ግቡእናን ሓላፍነትናን ኢዩ። 

ንሕና ንደቅኹም ኣብ ናይ መዋእለ ህጻናት ትካላትና (EVE) ክንቅበሎም ሕጉሳት ኢና፣ ግን ብዘየካ እዚ በቶም 

በብመዓልቱ ንኣሰራርሓ ናይ መዋእለ ሕጻናት ዝቕይርዎ ዘለዉ ተረርቲ መምርሒታት ጥዕና  ኣገባባትን ምቅርራብ 

ምስ ወለድን  ቅዩዳት ኢና። 

ንሕና ንስኻትኩም ነዞም መምርሒታት ብምኽባርኩም ኣቐዲምና ከነመስግነኩም ንደሊ፣ በዚ ኣቢልና ከኣ ኣብ 

እዚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ብዝተኻእለ መንገዲ ስራሕና ንከነካይድ ንኽእል ኢና። 

እንተደኣ ነቶም ናይ ጥዕና መምርሒታትን ስጉምትታትን ዝምልከቱ ዝኾኑ ለውጥታትተገይሮም፣ እቲ ማእከል ኣብ 

ዝቐልጠፈ እዋን ክሕብረኩም ኢዩ።  

ከመይ ጌርና ንነብስና ንከላኸል 

 

ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሓደ ናይ 2 ሜ ርሕቀት ሓዙን ብኢድ ሰላም ኣይትበሃሃሉን።. 

ኩሎም ዓበይትን ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ቆዑን ናቲ መዋአለ ሕጻናት ክኣትዉ ከለዉ፣ ግድነት ናይ ገጽ 

መሸፈኒ ማስክ ክጥቀሙ ኣለዎም።  

ዓበይቲ ንኣእዳዎም ብሓፊስ ፈሳሲ ኣልኮል ክሓጽብዎ ኣለዎም ናብቲ መዋእለ ሕጻናት ክኣትዉ ከለዉ። ቆልዑ ናብቲ 

ቀንዲ ክፍሊ ክኣትዉ ከለዉ ኣእዳዎም ብማይ ክሕጸቡ ኣለዎም። 

ምብጻሕ ን ምውሳድን ሕጻናት 

እቶም ሰዓታት ምብጻሕን ምውሳድን ሕጻናት ኣይክቕየሩን ኢዮም። 

ንናይ ሞንቱ፣ ሻምፕ ፍረሸት፣ ፓርክን ቨርጀርን መከናኸኒ መዓልቲ ማእከላት፣ 

ሰዓት ምብጻሕ ቅድሚ 9.15 ናይ ንጉሆ ምውሳድ ካብ ሰዓት 4.15 ድ፣ቀ 

ንናይ ሲተ መከናኸኒ መዓልቲ ማእከል፣ 

ምብጻሕ ናይ ንጉሆ ቅድሚ 9.00 ናይ ንጉሆ ምውሳድ ካብ 11.00 ናይ ንጉሆ 

ምብጻሕ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ቅድሚ 3.00 ድ፣ቀ ምውሳድ ካብ 4.30 ድ፣ቀ 

እዞም ሰዓታት  ንፍሉይ ኩነታት ዘለዎም ሕጻናት ዝተመዓራረዩ ኢዮም። 
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ኣኼባ ወለዲ 

ኣኼባታት ኣቐዲሞም ክዳለዉ ኣለዎም፣ ምእንቲ ነቶም ዝምልከቶም ሰባት ብቑዕ ክኸውን ዝኽእል መአከቢ ቦታ 

ክርከብ። 

ኣኼባታት ነቶም ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ኣብ ግምት ዘእተዉ ክኾኑ ኣለዎም፣ ማለት፣ 

 ኣብ መንጎ ሰባት ናምርሕሓቕ ናይ 2 ሜ 

 ምሕጻብ ኢድ ብማይ ወይ ብኣልኮል ናብቲ ቦታ ክትመጽኡ ከለኹምን ኣብ ምኻድኩምን 

 መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ምጥቃም ግድነት ኢዩ 

ውልቃዊ ንብረታት 

ብናይ መዓልታዊ መሰረት፣ ናይ ሕጻናት ውልቃዊ ንብረታት ናብ ናይ ድሕንነት ኮበርታን ባምቡላታትን ጥራሕ 

ዝተሓጽሩ ኢዮም። 

 ነተን ናትኩም ተደፋእቲ ተንቀሳቐስቲ (ሞቶርሳይክል፣ ስኩተር፣ ወዘተ ዘጠቓለለ) ኣብ እቲ ነዚ ጉዳይ ተባሂሉ 

ዝተወሰነ ኣብ እቲ ማእከል ዘሎ ቦታ ተዘየቐመጥኩመን ይሕሽ፣ ምእንቲ  እቲ ቫይረስ ከይተሓላለፍ። 

ጥዕና 

ሕማማትን ኩነታትን ንሓደ ሕጻን ካብ እቲ ናይ መዓልቲ መከናከኒ ማእከል ከግልልዎ ዝገብሩ፣ ኣብ እቲ ንዓኹም 

ዝተዋህበኩም “ጥዕና ሕጻን” ዝብል ንእሽተይ መጽሓፍ ተገሊጹ ኣሎ። ንሕና ንዕኡ ክትውከስዎ ነተባብዓኩም። 

እዞም ስጉምትታት እዚኦም ብቐጻሊ ይቀያየሩ ኣለዉ ምስ እቲ ኩነታት ናይ ኮቪድ-19, ኣዝዮም ጽኑዓት እውን 

ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። ዝኾኑ ለውጥታት ምስ ዝግበሩ፣ ብቕልጡፍ ብዛዕብኦም ክንሕብረኩም ኢና። 

ምልክት ዘለዎም ወለድን ዓበይትን ወይ ከኣ ምስ ሓደ እቲ ቫረስ ዝሓዞ ሰብ ቅርርብ ጌሮም ዝነበሩ፣ ነቲ ናይ 

ምውሻብን ተገሊልካ ምጽናሕን ስጉምትታት ንምክልኻል ናይ እቲ ዝርገሐ ሕማም ከኽብርዎ ይሕተቱ። እዚ ነቶም 

ኣብ ዝያዳ ዝርገሐ ናይ እቲ ሕማም ዘለወን ቦታታት ንዝጸንሑ እውን ብከምኡ ይምልከቶም ኢዩ ( ነቲ ብፈደራል 

ቤት ጽሕፈት ናይ ህዝባዊ ጥዕና ስዊዘርላንድ (OFSP)  ወጺኡ ዘሎ ዝርዝር ሃገራት ተመልከቱ)። እንተደኣ ሓደ ካብ 

እዞም ስጉምትታት ንዓኹም ዝምልከተኩም ኮይኑ፣ ንስኹም ንውላድኩም ናብ እቲ ማእከል መዋእለ 

ህጻናት ከተብጽሑዎን ክትወስዱዎን ኣይፍቀደልኩምን ኢዩ። 

ላዕለዎት ኣካየድቲ ስራሕ ንዝኾነ ነቶም መምርሒታት ዘይተኸተለ ሰብ ብዝምልከት፣ ነቶም ስጉምትታት ኣብ ግብሪ 

ንከውዕሉ መሰሎም ክጥቀሙ ይኽእሉ ኢዮም። 

ላዕለዎት ኣካየድቲ ስራሕ፣ እተን ናይ መዋእለ ህጻናት ማእከላትን እቶም ናይ ትምህርቲ ጋንታታትን ሕጉሳት ኢዮም 

ንዝኾኑ ዘለውኹም ሕቶታት ንክምልስልኩምን እንቃዕ ከኣ ብደሓን ተመለስኩምን ይብልኹም። 

 

 


