
ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ በዓላት፡ ብምትሕስሳብን ተረሓሒቕናን ነብዕሎ 

ኣውድኣመት ኣፋስጋ/ፖስክ  ሓሊፉ፡ እንተኾነ ግን ካልኦት ብዙሓት በዓላት ኣብ ቅድመና ኣለው። እዚ 

ዓመትዚ ብምትሕስሳብን ተረሓሒቕናን ከነብዕሎ ኣገዳሲዩ።  

ዓመት መጸ ኣብ ጽድያ/ቮር ዝበዓሉ በዓላት ተመራሪሖም እዮም ዝመጹ፦ ከም  ሮሞዳን ምስ ዒድ-

ኣልፈጥር፡  ቫልቦሪስሜሶኣፍቶን፡  መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ ዳግማይ ትንሳኤን  ካልኦት በዓላትን። ኣብዚ 

ዓመትዚ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝተለምደ ኣገባብ ኣከባብራ ፍልይ ዝበለ እዩ ክኸውን። ብዙሓት ጽምብላትን 

ኣኼባታትን፡ መንግስታዊያን  ይኹኑ ዋላውን  ብግሊ ዝግበሩ፡ በዚ ለበዳ-ኮሮና  ተጸልዩ ይርከብ።  

- ናይ ሎምዘመን ጽድያ/ቮር  ከም ኩሉ ግዜ ፌስታ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና፡ ነገር ግን ሓባራዊ 

ዝኾነ ሓላፍነት ብምውሳድ፡ ንሓድሕድናን ነቶም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብን  ካብ 

ለበዳ ክንከላኸል ይግብኣና። ብፍላይ ድማ ብዕድመ ኣዝዮም ንዝደፍኡ፡ ብ covid-19 ብብርቱዕ 

ስለዝጥቅዑ፡ ክንከላኸለሎም ኣለና። ኩሉ ሰብ ስለ ሕድሕዱ  ብምትሕስሳብ  በዓላት ነብዕል 

ብምባል፡ ዳይረክተር ክፍሊ ርክብ ኣብ ቫርበሪ፡ ካርል ባርትለር  ይምሕጸን። 

ካርል ባርትለር ንባዕሉ ንኣውድኣመት ቫልቦሪ ብኸመይ  ከብዕሎ ከምዘለዎ  ድሮ መዲብዎ ኣሎ 

- ኣብ ስድራቤትና፡ 30 ሚያዝያ  ኣዝያ ዓባይ  መዓልቲ እያ፡ እንኮላይ ዕለተ ልደት ናይ ኣዋልድ 

ደቅና ነብዕለላ መዓልቲ ስለዝኾነት። ፍሉጥ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ፌስታን  ድራርን 

ብምድላው ኣዝማድን  የዕሩኽን ጸዊዕና ከነብዕሎ  ምደለና፡  እንተኾነ ግን  እዚ ዓመት እዚ 

ከምኡ ኣይከኣልን እዩ። ምስ  ኣዝማድና ብርሑቕ ኢና ንራኸብ፡ ክግበር ዝትሓስበ ዓቢ ፌስታ 

ድማ ኩነታት ክሳብ ዘፍቅደልና ኣወንዚፍናዮ ኣለና።  

መንግስቲ ኣብዚ እዋንዚ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘሳተፈ  ምእካብ ከይግበር ከልኪሉ ኣሎ። ሚንስትሪ 

ጥዕና’ውን ብወገኑ፡ ብግሊ ዝግበሩ ፌስታታት  ንኸይግበር ማዕዳ ሂቡ ኣሎ።   

- ካርል ባርትል ከምዝበሎ፡  ነፍሲ ወከፍና  ነዚ ለበዳ ንምንካይ  እጃምና  ከነበርክት ንኽእል 

ኢና።  ዋላውን ጸሓይ ጽድያት ክትደምቕ ጀሚራ እንተላ፡  እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ግና  ረዚን  

ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ፡ ንንውሕ ዝበለ እዋንውን  ከምኡ ኢሉ ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ 

ድማ ትዕግስን  ሓቦን ምግባር ከድልየና እዩ።  

 

ማዕዳ ሚንስትሪ ጥዕና  ንምንካይ እዚ ለበዳ፡ 

• ዋላውን ቁሩብ ናይ ሰዓል ስምዒት እንተሎ፡ ኣብ ገዛ ምጽናሕ 

• ብውሑዱ ን 20 ሰከንድ ዝኸውን ኣእዳው ብሳምናን ማይን ኣዘውቲርካ ምሕጻብ 

• ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ፡ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ምሕላው 

• ኣብ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ወይውን ካልእ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ፡ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ 

ምሕላው 



• ፌስታታት፡ ቀብሪ፡ ጥምቀት እንኮላይ መርዓ ካብ ምኻድ ምቑጣብ 

• ኣብ ናይ ስፖርት ቦታታት፡ መሐንበሲ፡ ጂም ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ምሕላው። ኣብ ናይ 

ሓባር መቐየሪ ክዳን  ካብ ምጥቃም ምቑጣብ  

• ብዙሕ ሰብ ካብን ናብን ብብዝሒ ኣብ ዝጓዓዘሎም ሰዓታት፡ ናይ ህዝቢ ምጓዓዝያ ካብ 

ምጥቃም ምቑጣብ 

• መገሻ እንተሎ ዘይተርፍ እንተኾይኑ ጥራይ ይኹን 

• ዕድመኹም 70 ወይውን ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾነ፡ ሕልፍ ዝበለ ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ 

ስለዝኾነ፡ ማሕበራዊ  ርክብኩም  ውሱን ይኹን፡  ብተወሳኺውን  ሰባት ብብዝሒ 

ዝእከቡሎም ቦታታት ኣወግዱ 


