
 ሓበሬታ ብዛዕባ COVID-19  

ምኽሪ ብዛዕባ ማሕበራዊ ምፍንታት 
 

 
 
 
ንምክልኻል ምልባዕ COVID-19  ኩሉ ተቀማጢ ኣልበርታ  ክወስዶም ዘለዎ ቀንዲ 

ስጉምትታን ልምድታትን ፡ ብ ግቡእ ጽሬት(ስነ-ጥዕና) መሕላዉ፣ናብ ህዝባዊን  

ኣጋጣሚታትን ኣብ ትኸደሉ ጊዜ፣  ማሕበራዊ ምፍንታት ወይ ካብ ሰባት ርሕቀትካ 

ምሕላዉ  ምልምምማድ።ግዳይ ሓደጋ ናይዚ ሕማም ካብ ሙኻን ትድሕን።  

 

 
ማሕበራዊ ምፍንታት እንታይ ማለት እዩ፥ 

• ማህበራዊ ምፍንታት ማለት፡   ቁጽሪ ቅርበትካ  ምስ ሰባት ደረት ወይ ገድብ 

ንኽትገብረሉ ተብግሶ ምዉሳድ ከምኡ ዉን  ምፈንታት ካብ ሰባት ማለት  እዩ። 

• አዚ ማለት ተቅሊልካ ተነጸል  ካብ ማሕበራዊ ርክባታ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ገዛ 

ተዓጺኻ ክትሕልፎ የብልካን፡ ግን ከኣ ምስ ሰባት ጥቡቅ ምቅረራብ ከተወግድ 

ኣለካ። 

• ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ብምሕላዉ። ናብ መናፈሻታት ወይ ዉን ኣብ 

ገዛዉትኻ ብእግረኻ ምኽያድ (ዎክ)ምግባር ኣዝዩ ክተባባዕ ዘለዎ እዮ።   

• ናብ ዕዳጋታት፣ሕክምና፣ ኣገዳሲ ዘኾኑ ዘድልዩኻ ነገራት ክትከይድ ትኽእል 

ኢኻ ።  ከተተገብሮ ዘለካ ግን ኣብ መንጎኻን መንጎ ዝኾነ ሰብ ናይ 2 ሜትሮ 

(6 ፊት)  ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ። 

• ሓደጋ ምልባዕ ናይ COVID-19 ንምቕናስ  ጉዳይካ ክትገብር  ካብ ገዛኻ 

ትወጸሉ ጊዜታት ቀ ን ስ ።  

 

ቅጥዒታት  ኢሊቬ ተር   

• ኣብ ኢሊቬተር ምጭቅጫቕ ኣወግድ። ብኣስካላ ወይ ነታ ትስዕብ  

ኢሊቬተር ተጸበዩ።  

• ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ብግቡእ ሸፍን። 

• ድሕሪ መላጉም ናይ ኢሊቬቶር ምጥዋቕካ ገጽካ ካብ ምሓዝ ተቆጠብ። 

• ኣብ ኢሊቬቶር ካብ 2-3  ሰባት ንላዕሊ  ምእታዉ  ተቖጠብ።።  

• ደሕሪ ካብ ኢሊቬተር ምዉጻእካ ኣእዳዉካ ብሳምናን ማይን ጌርካ ኣጽሪኻ 

ተሓጸብ ወይ ሳንታይዘር ተጠቀም።   

 

ብዛዕባ ዕዳጋታት 

•  አንተደኣ ኺኢልካ ብኦንላይን ከምኡ ዉን ገዛኻ ከምጹኡልካ ዝኽእሉ ኣገልግሎታት 
ተጠቐም። 

• አንተ ደኣ ከምኡ ዘይተኻኢሉ፡ ዉሑድ  ሰብ ኣብ ዝህልወሉ ሰዓታት ከም 

ጋሕጋሕ ንግሆ ውይ ምሸት ክትዕደግ ተመራጺ ይኸዉን። 

• አቲ ብኢድካ ትሕዞ ናይ ዓረብያ መትሓዚ ከመኡ ዉን ዘንቢል ዕዳግ  ብመምከኒ 

መወልወሊ ጌርካ ወልዉሎም፣ ኣእዳዉካ ዉን ቅድሚ  ናብ ዕዳጋ ምእታዉካን 

ድሕሪ መዉጻእካን ኣጽሪካ ተሓጸቦም ወይ ኣንጸሃዮም።    

•  ባዕልኻ ክትኸፍለለን እትኽእል ማሺናት ተለዋ አንተተጠቂምካ ተመራጺ እዩ። 

ህዝባዊ መጋዓዝያ 

• ኽትስዕሉ ከለኹም ኣፍኩም ሸፊንኩም  ሰዓሉ፡ 

• ደሕሪ ዘኾነ መላጉም መኽፈትን መዕጸዉን መጋዕዝያታት መጥዋቅካ ገጽካ ካብ 
ምሓዝ ተቆጠብ። 

• ብዝተኻእለካ መጠን ካብ ተጋዓዝቲ  ክተትፈናተት ይግባእ ወይ ርሕቀትካ 

ክትሕሉ ይግባእ።።  

• ኸትወጸ ከለኻ ኣእዳውካ ኣንጽሃዮም ( ሰንታይዝ)። 
 

ዉሑድ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ፣ 

• ቤተ-ሰብ ምብጻሕ ከመኡ ዉን ኣብ ገዛ ዝካየድ ጽምብላት ንካልእ ጊዜ 

ኣሰጋግሮም ወይ ድማ ብቪድዮ ክትራኸቡ  ተመራጺ ይኸዉን 

• እንተ ኣብ ስድራቤትካ  ዓበይቲ( ኣረጋውያን) ወይ ሕዱር ሕማም  ዘለዎም 

አንተለዉ ዝኾነ ማሕበራዊ  ምትእኽኻባት ክትስርዞም ይግባእ። ደገፍን 

ምጸንናዕን ኣብ ግምት ብምእታዉ ነቶም ኣብ ገዛ ተዓጺዮም ዘለዉን ብቀሊሉ 

ግዳያት ክኾኑ ዝኸሉ ዓበይቲ ብቪዲዮን ተለፎንን ከነጸናንዖም ይግባእ።  

• ረስኒ፣ሰዓል፡ከመኡ ዉን ቀሊል ዝመሰል ምልክታት አንተድኣ ተራኢካ ናብ 

ዝኾነ ምትእኽኻብ  ዘለዎ ምኽያድ ኣቃርጽ። 
 

ምትእኽኻብ ናይ ግደን ወይ ህጹጽ አንተደኣ ኾይኑ። 

• ኣጋይሽካ ምስ መጹ ብግቡእ ኣእዳዎም ብ ሳሙና ክሕጸቡ ይግባእ ወይ ዉን  ኣእዳዉ  
መንጽሂ ( ሰንታይዘር) ክትቀሙ ይግባእ ።    

• ቅድምን ድሕርን ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ብተደጋጋሚ ዝተሓዙ ነገራት ከም 

ማዕጾ መኽፈቲ፣ መወልዒን መጥፍኢን ልቸታት፡ናይ ሽቃቅ ማይ መወልዒን 

መድፍእን፣ ወዘተን ዝኣመሰሉ ) ብ መምከኒ( ሰንታይዘር) ወይ ለይሶል 

መወልወሊ ጌርና   ክንዉልውሎም ይግባእ።   

• ተጠቂምካ ክትጉሕፎም አትኽእል ኩስኩስትታት ከም ብያቲ፣ ማንካ፣ፋርኬታ 
ከተጥቀም ተመራጺ ይኸዉን። 

 
ሬስቶራንት /አንዳ ቡን/ቤት- መግቢን/ቤት-መስተን 

• ካብ ህዝባዊ  መተኣኻኸቢ ቦታታት ምኽያድ  ተወገድ።   
 

ምተእኽኻብ ናይ ግደን ወይ ዘይተርፍ  አንተደኣ ኾይኑ። 

• ቅድምን ድሕርን መብላዕኻን መስታይካን ኣእዳዉካ ብግቡእ ብሳሙና ተሓጸብ ወይ 

ኣንጽህ።. 

• ብ ኣእዳውካ ዝብልዑ መግብታት ከም ( ሳንዱች፣ከመኡ ዝኣመሰሉ 

በጻባዕትኻ ኣልዒልካ ክብልዑ ዝኽእሉ መግብታት ካብ ምብላዕ ተቆጠብ)  

ኩስኩስተታት ከም ፋርኬታ፣ ማንካ ተጠቀም።   

•  ካብ ካልኦት  ዓማዊል 2 ሜትሮ  ዝኸዉን ክትፈናተት ይግባእ። 

• ኬች- ኣብ፣ጨው፣ጸሊም በርበረ ዝሓዙ ነገራት ክትጥቀም ከለኻ ነቲ መትሓዚኡ 

ወይ ዝጽቐጥ እንተደኣ ኮይኑ ሶፍቲ ተጠቀም። 

• ተኸፊቱ ዝጸንሐ መግብታት  ከም ( ንኣብነት ፒናት፣ካንዲ፣)ኣይትብላዕ። 

• መግቢ ይኹን መስተ ተማቂልኩም  ኣይትብልዑ ከምኡ ዉን ኣይትስተዩ። 

• አንተዘይ ኮይኒ ነዞም ዘስዕቡ ምረጫታት ተጠቀሙ ፡ሒዝካዮ ክትኸይድ ወይ 

ኣዚዝካ ኣብ ገዛኻ ከምጹልካ ዝኽእሉ እገልግሎታት ምጥቃም ወይ ዉን ኣብ 

ዉሽጢ መኪና ኮንካ ከይ ወረድካ ምእመዛዝ  መግብታት ተመራጺ እዪ።  
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