መጋቢት 29, 2021
ቀይድታት ናይ ገዛ (ውሽጢ) ንጥፈታት
ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ምውሳኽ ናይ ኮቪድ-19 ንርኢ ኣሎና፡፡ ብመሰረት ዕቱብ ክትትል ምስ ዝሓመሙ
ሰባት ቀረባ ርክብ ዝነበሮም ፡ እቲ ዝለዓለ ናይ ረኽሲ ስግኣት/ሓደግነት ኣብ ገዛ (ውሽጢ) ኣብ ዝርከብ ቦታታት ከም
ዘጋጠመ ፈሊጥና ኣሎና፡፡ ዶ/ር ቦኒ ሄንሪን ምስ ካልኦት ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰበስልጣናትን ምስፍሕፋሕ ቫይረስ ንምዕጋት
ሓደሽቲ እገዳታት ኣውጺኦም፡፡
•

ናይ ገዛ መመገቢ ንግዚኡ ተኣጊዱ፥
o እቲ ትእዛዝ ካብ 29 መጋቢት ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ኽሳዕ ሚያዝያ 19, 2021 ኪቕጽል እዩ
o ኣብ ደገ መመገቢ ቦታን ካብ ቤት መግቢ ኣዚዝካ ምውሳድን ሕጂ ውን ፍቑድ እዩ

•

ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝግበር ንጥፈታት የለን
o ብውልቂ ወይ በብሓደ ዚግበር ንጥፈታት ጥራይ እዩ ዚፍቀድ
o ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝወሃብ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ጠጠው ኢሉ ኣሎ

•

ኣብ ግዳም ዚግበር ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት እኳ እንተ ተፈቕደ እተፈላለየ ድሩትነት ግን ኣለዎ
o ኣገልግሎታት ክሳዕ 50 ዝኾኑ ሰባትን ወይ ኣብ ውሽጢ ማካይን ዝጸንሑ ተኣከብቲ ክሳዕ 50 ዝኾና
ማካይን ከጠቓልል ይኽእል ኢዩ
o ናይ ጥዕና መርመራ ምግባርን ማስኬራ ምግባርን ግዴታ ኣለዎ ኣብ መንጎ እተፈላለያ ስድራቤታት ከኣ 2
ሜትሮ ይረሓሓቑ
o መዘምራን ኪዝመሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ ጕጅለታት ኣምልኾ ኸኣ ልዕሊ 5 ሙዚቀኛታት ኪህልዉ
ኣይክእሉን እዮም። መራሕቲ ወይ በይኑ ዘየምልኹ ተሳተፍቲ፡ ኺዝይሙ ኣይክእሉን እዮም
o እቶም ተሳተፍቲ ድሕሪ እቲ ኣገልግሎት ብኡንብኡ ፋሕ ኪበሉ ኣለዎም ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ድማ ምስ
ካልኦት ኪእከቡ የብሎምን

•

ኣብ ግዳም ዚግበር ምትእኽኻብ ኣብ’ቶም 10 ሰባት ጥራይ እተሓጽረ እዩ
o ክሳዕ 10 ዝዀኑ ሰባት ኣብ ግዳም ኪእከቡ ዚፍቀደሎም እኳ እንተ ዀነ ማሕበራዊ ናብራና ኣብቶም 10
ውልቀ-ሰባት ጥራይ ደረት ምግባር ኣገዳሲ እዩ
o ተረሓሒቕና ክንቀሳቐስ፡ ናይ ገጽ ማስኬራ ምግባር፡ ምግቢ ወይ ኣቕሑ ዘይምክፋልን ኣእዳውና ድማ
ብተደጋጋሚ ክንሕጸብን ይግብኣና

•

ካብ ቤትና ምዕያይን መገሻ ደረት ምግባርን፥
o ሰራሕተኛታት እንተ ተኻኢሉ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ይተባብዑ
o ንዅሉ እቲ ናብ ኣድላዪ መገሻታት ዚግበር ጕዕዞ ደረት ግበሩሉ

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ በዳሂ ነጥቢ ኢና ዘለና፡ በዚ ሓድሽ ቀይድታት እዚ ኸኣ ነቲ ሰንሰለት ናይ ምትሕልላፍ ክንበትኮ
ይግብኣና፡፡ በጃኻትኩም ነዚ መምርሒታት እዚ ንስዓቦ ኣብዚ ኣጸጋሚ እዋን ከኣ ንሓድሕድና ንተሓላለ!

