
 
ዝተማሓየሸ ጽሑፍ ካብ ህዝባዊ ጥዕና 

ሚያዝያ 23 ፣ 2021 
 
ናይ ጉዑዞ እገዳን  ምንዋሕ ቀይዲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ንጥፈታትን 
 
ኣብ ብርቲሽ ኮሎምብያ ብዝሒ ሕሙማን ኮሮና ናብ ኣሻቓሊ ቁጽሪ ደይቡ ይርከብ ፡፡ ካብ ሚያዝያ 23 ጀሚሩ ክሳብ 
መወዳእታ ግንቦት 25 ኣውራጃና ካብ ከባቢኻ ወጻኢ ንዚግበር ኣገዳሲ ዘይኮነ መገሻታት ከም እትእግድ ኣፍሊጣ፡፡ ኣብ 
ውሽጢ ገዛ ዝግበር ናይ ምንቅስቓስ ቀይድታት እውን ክሳዕ 25 ግንቦት ዝጸንሕ እዩ፡፡ 
 

• ካብ ከባቢኻ ወጻኢ ኣገዳሲ ዘይኮነ መገሻታት ተኣጊዶም፥ 
o ከባብያዊ ቦታ ክበሃል ከሎ፥ 

1. ኣብ ሎወር መይንላንድ ፍሬዘር ቫሊን ( ፍሬዘር ሄልዝን ቫንኮቨር ገምገም ባሕርን) 
2. ሴሜናዊ/ውሽጣዊ ( ሰሜናውን ውሽጣውን  ቦታ ጥዕና፣ እንኮላይ ቤላ ኮላ ስንጭሮ፡ ማእከላይ ገማግም 
ባሕርን ተስፋን) 

3. ደሴት ቫንኮቨር ( ደሴት ቫንኮቨር ክፍሊ ጥዕና) 
o ኣገዳሲ ዘይኮነ ካብን ናብን  ዞባታት መገሻ ከም ዘይፍቀድን ብሕጊ ውን ተኸልኪሉ ኣሎ 
o ካብ ካልኦት ኣውራጃታትን ሃገራትን ዝመጹ ንኣገዳሲ ዘይኮነ ጉዑዞ እውን ክምለሱ እዮም 

 
 ኣገዳሲ ዘይኮኑ መገሻታት ማለት ንምዝንጋዕ ዝግበሩ መገሻታት እዮም 
 ካብ ከባቢኹም ወጻኢ ኣብ ዘሎ ቦታታት ከም መዓስከር፡ ብእግሪ ምጉዓዝን ዕረፍቲ ወሲድና 
ካብ ከባቢና ወጻኢ ንኸይትገሹ ነተባብዕ 

 ኣቐዲምኩም ዘቑረጽኩሞ  እንተዳ’ኣልዩ ክስረዝን ገንዝብኩም ክምለሰኩምን እዩ 
 

o  መፈተሺ ነቑጣታትትን መንገድን ኣብ ጃልባ ተርሚናል መገዲታትን ብናይ መሬት ዶባትን ነቲ ትእዛዝ 
ክሕልዉ እዮም፡፡ ይኹን’በር ኣብ መንገዲ ደው እንዳበልካ ምሕታት ግና ኣይክህሉን እዩ 

o ብኣፍልጦ ፖሊስ ነቲ ናይ መገሻ ቀይድታት ዘይእዘዙ ሰባት $575 ክቕጽዑ ይኽእሉ 
o ኣገዳሲ መገሻታት ክሳዕ ሕጂ ፍቑድ እዩ፡ እዚ ዝስዕብ የጠቓልል፤ 

 
 ናብ ቀንዲ መንበሪኻ ምምላስ ወይ ካልእ ሰብ ክግዕዝ ምሕጋዝ 
 ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡ መውዓሊ ህጻናት፡ ህጻናት ምስ ዝተፋትሑ ስድርኦም በብመዓልቱ 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድሮኦም እናኸዱ ዝቕመጡ  

 ሓለዋ ጥዕና ወይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምርካብ ወይ ንካልእ ሰብ ምሕጋዝ 
 ንሓደ ሰብ ክንክንን ሓገዝን ምግባር፡ ኣብ ሆስፒታል ንዝነብር ተኣለይቲ ምብጻሕ ኣብ ቀብሪ 
ምኽፋል 

 ቤት ፍርዲ፡ ንዝተወሰነ እዋን ንመርመራ ዝልቀቑ እሱራት 
 

• ናይ ገዛ ንጥፈታት ገና ቀይዲ ኣሎ፥ 
 

o ኣገልግሎታት ቤት-መግብን ባራትን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣይፍቀድን ፡፡ ኣብ ደገ ኮይንካ ምምጋብን መገቢ 
ኣዚዝካ ምውሳድን ጥራሕ ይፍቀድ፡፡ 

o ዝኾነ ዓይነት ዓቐን ኣብ ውሽጢ ገዛ ምትእኽኻብ ኣይፍቀድን 
o ካብ ገዛ ወጻኢ ዝግበር ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ኣይፍቀድን 
o ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ምውስዋስ ኣካላት መጠን ጻዕቂ ስራሕ ብዘየገድስ ኩሉ ጠጠው ኢሉ ኣሎ 



o በይኖም ዝነብሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ መንበሪኦም ክሳብ 2 ሰባት ዝበጽሑ ክበጽሕዎም ይኽእሉ እዮም፡፡
እዚ ሕብረታት እዚ ክልተ ሰባት ጥራሕ ክኾኑ ኣለዎም 

o በይኖም ዝነብሩ ሰባት እውን ልዕሊ ሓደ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ናብ ካልእ መንበሪ ቦታ ክበጽሑ 
ይኽእሉ እዮም 
 
 

• ኣብ ደገ 10 ሓደ ዓይነት ሰባት ጥራሕ ክእከቡ ይፍቀድ፡ 
o ማሕበራዊ ምትእኽኻብና ክሳብ 10 ሰባት ጥራሕ ክንእከብ ንኽእል 
o ኣብ ደገ ምስ ሰባት ክንራኸብ ከለና ግና ማሕበራዊ ርሕቀት ክንገብር ኣለና፡ ናይ ገጽ ማስኬራ ክንገብርን 
ብተደጋጋሚ ኢድና ክንሕጸብን ኣለና 
 

• ህጹጽ መጥባሕታዊ ኣገልግሎት ዘይህቡ ብሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ሆስፒታል ክድንጉይ ይኽእሉ እዮም 
o ኣብ ክፍሊ ጥዕና ፍሬዘር ከሙ’ውን ኣብ ክፍሊ ጥዕና ቫንኮቨር ዝርከብ ሆስፒታላት፡ ኣብ ዝቕጽል ክልተ 
ሰሙን ብሰንኪ ምዕልቕላቕ ኮቪድ-19 1750 ህጹጽ ዘይኮነ መጥባሕቲ ተሰሪዙ 

 
እዞም ቀይድታት እዚኦም ነቶም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት ብቐጻሊ ክንኣልዮም ከም እንኽእል ንምርግጋጽ ግዝያዊ 
ስጉምትታት እዮም፡፡ እቲ ውሳኔታት ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን፡፡ እዚ መዘኻኸሪ’ዚ ኣብ ከባቢኻ ንኽትጸንሕን መምርሒታት 
ንኽትስዕብን እዩ፡፡ ኩላትና አእጃምና ንግበር፡ ንሓድሕድና እውን ንተሓላለ፡፡ 

 
 


