
ናይ ኮሮና ሕማም ለበዳ ንምክልኻል ዝወጸ ሓዱሽ መምርሒ  

ንክፍለሃገር ሜክለምቡርግ ቮርፖመርን  

ኣገዳሲ ነጥብታት ብሓፈሽኡ  

ካብ ዕለት 08.03.2021 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን። 

 

ቤት ትምህርትታት 

ብሓፈሽኡ ተግባራዊ ዝኸውን፣ ተምሃሮ ከምኡውን መማህራን ከምኡውን ኣብ መውዓሊ ሕጻናት ዝሰርሑ  ሰራሕተኛታት 
ካብቲ ሕማም ንምክልኻል  ቅልጡፍ ምርመራን ወይ ድማ ብባዕልኻ ዝግበር ምርመራ ተግባራዊ ይኸውን።   

ካብ ዕለት 8 መጋቢት ጀሚሩ  

ካብ 50 ኢንዚደንስ ንታሕቲ  (ኢንዚደንዝ ማለት ኣብ ሰሙን ካብ ምኢቲ ሺሕ ሰባት ክንደይ በቲ ቫይረስ ከምዝተለኽፉ 

ዘርእይ ገምጋም እዩ )   

. ካብ 7ይ ክፍሊ ጀሚሩ  ዘለው መንእሰያት በብተራ ይማሃሩ (ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ሮስቶክን ወረዳ ቮርፐሞርን ሩገን        

   ተግባራዊ እዩ) 

ካብ ዕለት 22 መጋቢት ዝስዕቡ መምርሕታት ይትግበሩ 

ካብ 50 ስጋዕ 100 ኢንዚደንዝ  

. ካብ  1 ስጋዕ 6 ክፍሊ እቲ ናይቲ ለበዳ ሕማም ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ስሩዕ  ትምህርቲ ይወሃብ።  

. ካብ 7ይ ክፍሊ ናብ ቀጻሊ ክፍሊ ብብተራ ትምህርቲ ይወሃብ። 

. ኣብ መወዳእታ ወይ መመረቒ ክፍሊ ናይቲ ለበዳ ሕማም ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው  ትምህርቲ ይወሃብ።     

 

መውዓሊ ሕጻናት 

. ኣብ ኩለን ቀዋሚ ናይ ኢንዚደንዝ ቁጽሪ  ስጋዕ 100 ዝኾነ ዘለወን ዞባታት ወይ  

   ኣውራጃታት ናይቲ ለበዳ ሕማም ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ክፉት ይኸውን። 

. ካብ 100 ስጋዕ 150 ናይ ኢንዚደንዝ መጠን ናይ መከላኸሊ መምርሒ ብጥብቂ ብምትግባር ክፉት ይኸውን።  

    ብተወሳኺ ንወለዲ ደቆም ኣብ ገዛ ንኽንከባኸብዎም ይሕተቱ ።    

. ካብ 150 ኢንዚደንዝ ጀሚሩ መውዓሊ ሕጻናት ይዕጸው። ህጹጽ ናይ ሕጻናት ክንክን ፍሉይ ዝኾነ ጸገም ንዘለዎም ስድራ 

ጥራሕ ይፍቀድ።   

 



ስፖርት 

. ካብ 100 ንታሕቲ ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ኢንዚደንዝ ፣ ውልቃዊ ስፖርት ካብ ክልተ ስድራታት ስጋዕ 5 ሰባት ኣብ ናይ 

ውልቃውን ሓፈሻዊን ስፖርት መስርሒ ቦታታት ይከኣል። እዚ ዕድሚኦም ካብ 14 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ቆልዑ 
ኣይምልከትን።  

. ካብ 50 ንታሕቲ ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ኢንዚደንዝ ምስ እንተበዝሐ ብዘይ ምትንኽኻፍ ምስ 10 ሰባት ኣብ ደገ ስፖርት 

ምግባር ይከኣል። 

. ብተወሳኺ ቤት ትምህርቲ ዝተኸፍተለን ወረዳታትን ከተማታትን ምስ ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ደገ ኩሉ ዓይነት 

ስፖርት ምስ እንተበዝሐ 20 ቆሎዑን መንእሰያትን (ስጋእ ዕድመኦም  20 ዓመት)  ምግባር ይካኣል ። 

…………………………………………………………………………………………………. 

ካብ ዕለት መጋቢት 8 ጀሚሩ ቁጽሪ ኢንዚደንዝ ብዘየግድስ ዝስዕብ ተግባራዊ ይኸውን 

. መሸጢ መጻሕፍቲ ክኽፈቱ ይኽእሉ ። 

. ትምህርቲ ማኪና ምዝዋር ዝህቡ ትካላት ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዘድልዩ ደምብታት ብምኽባር ስራሕ ክጅምሩ 

ይኽእሉ እዮም ።  

. ደገ መካነ እንስሳ ፣ ከምኡውን ናይ ኣትክልትን ዕጽዋትን መናፈሻ ክኽፈቱ ይኽእሉ እዮም ።  

. ካብ እንዳ መሻጢ ጸጉሪ ብተወሳኺ ኣግልግሎት ዝህቡ ከም ናይ ቁንጅና ሳሎን ፣ እንዳ ማሳጆ ፣ ናይ ጽፍሪ ቁንጅና 

ሳሎን፣ ናይ ቆርበት ሳሎን፣ እንዳ መወቀጥን ከምኡውን ነዚ ዘኣምሰሉ ትካላት ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዘድልዩ ደምብታት 
ብምኽባር ስራሕ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ።  

 

ካብ 150 ንላዕሊ ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ኢንዚደንዝ ቁጽሪ ዘለወን ወረዳታትን ከተማታት መሊስካ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ 

ይውሰድ ።  

 

ብተወሳኺ ካብ 50 ስጋዕ 100 ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ኢንዚደንዝ ዝስዕብ ይትግበር 

. ሓደ ስዳራ ምስካልእ ስድራ ምርኻብ ይኽእል። እቶም ዝራኸቡ ግን እንተበዝሑ ሓሙሽተ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም። 

ዕድሚኦም ካብ 14 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑ ኣይቁጸሩን። ሰብኣይን ሰበይትን ከም ሓደ ስድራ ይሕሰቡ።  

. ናእሽተይ ድኳናት ብቆጸራ ክኽፈቱ ይኽእሉ እዮም።  

. ናብ ባህላዊ ትርኢት ፣ ሙዝየም ፣ ናይ መዘከርታ ትካላት፣ ቤት መዝገብ ከምኡውን ቤት መጻሕፍቲ ቆጸራ ብውሳድ 

ምኻድ ይከኣል።  



. እንተዳኣ እቲ ናይቲ ክፍለሃገር ናይ ኢንዚደንዝ ቁጽሪ ካብ 100 ንላዕሊ ኾይኑ ፣  ብክፍለሃገር ደረጃ መሊስካ ናይ 

ምዕጻው ስጉምቲ ይውሰድ። እዚ ኣብ ሓደ ወረዳ ወይ ኣብ ሓደ ከተማ እውን እንተኣጋጢሙ ተፈጻሚ ይኸውን።  

 

ካብ ዕለት 22 መጋቢት ጀሚሩ ካብ 50 ስጋዕ 100 ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ኢንዚደንዝ ከም 
ኡውን ናይ ህጹጽ ምርመራ ወይ ናይ ባዕልኻ ምርመራ ውጻኢት ብምቕራብ ዝስዕብ 
ይትግበር 

 

. ትያትር፣ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ፣ኦፔራ፣ ከምኡውን ችኔማ ዝኽፈት ፣ ነቶም ህጹጽ ምርመራ ወይ ናይ ባዕልኻ 

ምርመራ ንዝገበሩ ኮሮና ከምዘይብሎም መረዳእታ ከቕርቡ ንዝኽእሉ ይኸውን።  

. ናይ ደገ ቤት ምግቢ ዝኽፈቱ ኣቐዲምካ ቆጸራ ብምውሳድ ይኸውን። ሰባት ካብ ብዙሓት ስድራታት ኣብ ሓደ ጣውላ 

እንተሃልዮም ብናይ ህጹጽ ምርመራ ወይ ብናይ ባዕልኻ ምርመራ ኮሮና ከምዘይብሎም መረዳእታ ከቕርቡ ኣድላይ እዩ።  

. እንተዳኣ እቲ ናይቲ ክፍለሃገር ናይ ኢንዚደንዝ ቁጽሪ ካብ 100 ንላዕሊ ኾይኑ ፣  ብክፍለሃገር ደረጃ መሊስካ ናይ 

ምዕጻው ስጉምቲ ይውሰድ። እዚ ኣብ ሓደ ወረዳ ወይ ኣብ ሓደ ከተማ እውን ተፈጻሚ ይኸውን።  

 

ኣብ ሰሙን እንተነኣሰ ኣብ 7 ተኸታተልቲ መዓልትታት ካብ 50 ኢንዚደንዝ ንታሕቲ ዘለወን 
ወረዳታት ዝስዕብ ምምሕያሽ ይገብራ።  

. ድኳናት ንሓደ ሰብ ወይ ንሓንቲ ሰበይቲ በብ10 ስኴር ሜትር ንመጀምሪያ 800 ስኬር ሜትር ናይ መሸጣ ቦታ 

ከምኡውን ንቐጻሊ 20 ስኴር ሜትር ንካልእ ተወሳኺ ሰብ ቦታ ብምውሃብ  ናይ ዓሚላት ቁጽሪ ብምውሳን ይኽፈቱ።  

. ናብ ባህላዊ ትርኢት ፣ ሙዝየም ፣ ናይ መዘከርታ ትካላት፣ ቤት መዝገብ ከምኡውን ቤት መጻሕፍቲ ብዘይ ቆጸራ  

ምኻድ ይከኣል። 

. መካነ እንስሳ፣ ከምኡውን ናይ እንስሳ ቦታ ብውሽጢ ክኽፈቱ ይኽእሉ እዮም ።  

. ብዘይ ምትንኽኻፍ ኣብ ደገ እንተበዝሐ ምስ 10 ሰባት ስፖርት ምግባር ይከኣል።   

. እንተዳኣ እቲ ናይቶም ዞባታት ወይ ኣውራጃታት ናይ ኢንዚደንዝ ቁጽሪ ካብ 50 ንላዕሊ ኾይኑ ፣ መሊስካ ናይ ምዕጻው 

ስጉምቲ ናይ ግድን ይውሰድ።   

 

 

 



 

  


