
መምርሒታት ብዛዕባ ምቍጽጻርን ምክልኻልን ለብዒ ኮሮናቫይስ (SARS 
CoV-2) ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሪሶር።  

ሕጋዊ መሰረት፦ ካብ ተላባዒ ሕማማት ንምክልኻል ዚሕግዝ ሕጊ 5 ነሓሰ 1994 ቍ. 55 § 4-1 ኣንቀጽ 1።  

§ 1 ዕላማን ስፍሓትን 

ዕላማ እዚ መምርሒ ኣብቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ለብዒ ምዝርጋሕ SARS CoV-2 ንምክልኻል ወይ 
ንምቍጽጻር ስጕምትታት ንምውሳድ እዩ።  

እዚ መምርሒታት እዚ ንምምሕዳር ሪሶር ይምልከት።  

§ 2  ዝምድና ምስ ካልእ ሕግታት   

እዚ ኣብዚ ዘሎ መምርሒታት ኣብ ርእሲ እቲ ኻብ ሕግታትን ሃገራዊ መምሪሕታትን ካልእ ኣብዚ ዉሽጢ ሃገር 
መሰረት ዝገበረ ናይ ምቍጽጻር ስጕምትታት ዝመጽእ መምርሒታት ተወሳኺ ኢዩ ። ኣብ መንጎ እዚ 
መምሪሕታትን ሃገራዊ ስጉምታትን ዝዀነ ይኹን ዝጋጮ እንተ ኮይኑ እዚ መምሪሕታት ካብቲ ኣብ ሕግን 
ሃገራዊ መምርሒታትን ንላዕሊ ቐዳምነት ይውሃቦ።  

§ 3  ኣብ ናይ ብሕቲ መንበሪ ገዛን ኣብ ቤት ዕረፍትን ልዕሊ 5 ኣጋይሽ ክህልዎም ዝኽልክል 

ኣብ ርእሲ ስድራ ቤቶም ምስ ልዕሊ 5 ኣጋይሽ ኣብ ናይ ብሕቲ መንበሪ ወይ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቤት ኣብ 
ዚግበር ምትእኽኻብ ኪዕደሙ ወይ ኪእከቡ ኣይፍቀደሎምን እዩ ። እዚ ኣብ ግዳም ኰነ ኣብ ዉሽጢ ቤት 
ዝምልከት እዩ ። ብዘይካዚ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርትን ኣብ ኣጸደ ሕጻናትን ወይ ኣብ ሓደ ቤት ዚነብሩ እኳ እንተ 
ዀኑ ልዕሊ 5 ኣጋይሽ ኪህልዉ ኣይፍቀደሎምን እዩ ። ክበጽሑና ኸለዉ እዞም ዝስዕቡ ጕጅለታት 
ኣይጽብጸቦምን ኢዮም - 

 - ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ 

 - እቶም ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን 1ይ ዶስ ክታበት ዘለዎም ፡  

- እቶም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኮቪድ ዝነበሮም  

እቲ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእኽኻብ ዚዕደም ሰብ እቶም ተኣከብቲ ኻብቶም ኣብ ሓደ ቤት ወይ ጉጅለ 
ዘይኰኑ ሰባት እንተ ወሓደ ሓደ ሜተር ርሕቀት ክሕሉ ኣለዎ ። 

 እንተ ዘይኰይኑ ግን ኣብ ኵሉ ዓይነት ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ንኸይትሳተፍ ሓያል ጻውዒት ነቕርብ። 

§ 4  ምኽልካል ኣኼባታት 

ኣኼባታት ከተካይድ ኣይፍቀድን እዩ ። ትርጓሜ ኣኼባታት እቲ ኣብ 27 መጋቢት 2020 (መምሪሕታት ኮቪድ-19) 
§13 ዚርከብ ሕግታት ይምልከት።  

ይኹን እምበር እዚ ዝስዕብ ይፍቀድ- 



( ሀ) ኵሎም ሰባት ኣብ ቀዋሚ ዝተመልከተ ቦታ ዝቕመጡ ተኾይኖም ክሳዕ 10 ወይ 20 ሰባት ዘሳትፍ ስነ-ስርዓት 
ቀብሪ ።                        ( ለ) ክሳዕ 5 ዝዀኑ ተኣከብቲ ዘለዉዎ መርዓ ጥምቀትን ካልእ ተመሳሳሊ ጽምብላትን                                            
(ሐ) ኣብ ርእሲ እቲ ኣድለይቲ ኣባላት ኣዳለውቲ ክሳዕ ሓሙሽተ ዚዀኑ ሰባት ዚእከቡሉ ዲጂታላዊ መሰናድኦታት  

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ገደብ ቍጽሪ ነቲ ኣብ § 3 እተጠቕሰ (ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ፡ ነቶም ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን 
1 ዶስ ክታበት ዘለዎም፡ ከምኡውን ነቶም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኮቪድ ዝሓዞም) ዘጠቓልል ኣይኰነን። እዚኣቶም 
ከም ተወሳኺ ክመጹ ይኽእሉ ኢዮም ።  

ብመሰረት እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንኡስ ሕጡብ ጽሑፍ (ሀ) (ለ) ከምኡውን (ሐ) እቲ ኣዳላዊ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ 
ሓንቲ ስድራቤት ዘይኰኑ ሰባት 2 ሜተር ከም ዝርሓሓቑ ክገብር ኣለዎ። 

 § 5  ምዕጻው ትካላት  

እዞም ዚስዕቡ ቦታታት ይዕጸዉ ፦  

(ሀ). ጂምናዝዩም ኣዳራሻት ስፖርትን መሐንበሲን  

ነቶም ብውልቂ ወይ ብሒደት ጕጅለታት ምስ ኣዳላዊ ዝልዓለ 5 ዝዀኑ ካብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ፍቓድ ሪፈር 
ድሕሪ ምርካብ ኣድላዪ ዝዀነ ምሕዳስን ሕክምናን ስልጠናን ሕድገታት ይግበረሎም። ኣብያተ-ትምህርትን 
ኣጸደ ሕጻናትን ኣዳራሻት ስፖርትን መሐንበሲን ብስሩዕ ክጥቀምሉ ሕድገታት ይግበረሎም ።  

(ለ). ንባህልን ሃይማኖታዊ ኣኼባታት ዚኸውን ህንጻ 

 ኣብያተ-ክርስትያናት፡ ኣኼባ ዚግበረሉ ኣዳራሻትን ወዘተ ኣብያተ-መዘክር፡ ሲነማታት፡ ትያትራት መአከቢ ፡ 
ሙዚቃዊ ምርኢት ፡ ተመሳሳሊ ባህላውን መዘናግዕን ዚግበረሉ ቦታታት ከምኡውን ኣብ ግዳም ዚግበር 
መዘናግዒታትን ሃይማኖታዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚዳለወሉ ኻልእ ቦታታት (ምስቲ ኣብ §4 ተገሊጹ ዘሎ 
ሕድገታት) 

§ 6 ምሸፈኒ ኣፍ ምጥቃም 

 እንተ ወሓደ 1 ሜተር ርሕቀት ኽትሕሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ህዝባዊ ቦታታት መሸፈኒ ኣፍ ግድን ክትጥቀም ኣለካ። 
ብመሰረት መምሪሕታት COVID-19 ህዝባዊ ቦታ ኺበሃል ከሎ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ቦታ ማለት ከም ድኳናት 
ካፈቴራታት ወዘተ ዝኣመሰለ ህዝባዊ ቦታ ማለት እዩ። 

 ኣብ ቐዳመይ ኣንቀጽ ዘሎ መሸፈኒ ኣፍ ናይ ምጥቃም ግዴታ፡ ነቶም ምስ ዓማዊሎም እንተ ወሓደ ሓደ ሜተር 
ርሒቖም ክሰርሑ ኣብ ዘይክእልሉ ቦታ ዚሰርሑ ሰራሕተኛታትዉን ይምልከት እዩ ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ሰራሕተኛታት 
መመልከቲ ርሕቀት፡ መፈላለዩ ቤትሮ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ኻልእ ናይ ምቍጽጻር ስጕምትታት 
ዚወስዱ ቦታታት ኣይምልከትን እዩ። ናይ ኣፍ መሸፈኒ ናይ ምግባር ግዴታ ኣብቶም ትሕቲ 12 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ቈልዑ ወይ ከኣ ኣብቶም ብሕክምና ወይ ብኻልእ ምኽንያታት መሸፈኒ ኣፍ ክገብሩ ዘይክእሉ ሰባት 
ዝምልከት ኣይኰነን። እዚ ኸኣ ምስቲ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ ዝሃቦ ርእይቶ ዚሰማማዕ እዩ ።  ቕድሚ 
ምእታውካ ምውጻእካን መሸፈኒ ኣፍ ክትጥቀም ኣሎካ። ሰባት ክእከቡሉ ዝኽእሉ ኣብ ግዳም ኣብ ኣብያተ-ምግቢ 
ዝህሉ መስርዕ ሪጋ ኣብ ታክሲ ከምኡውን ኣብ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት መሸፈኒ ኣፍ ክትጥቀም ንምሕጸን። 

 § 7 ሓላፍነት  

ምምሕዳር ሪሶር ብምኽንያት እዚ ዝተወስጕምትታት ገንዘባዊ ሓላፍነት ኣይስከምን።  



§ 8 መቕጻዕቲ  

ነዚ መምርሒታት እዚ ዕሽሽ ምባል ወይ ደይመደይ ኢልካ ምጥሓስ በቲ ኣብ ዓንቀጽ 8-1 ዚርከብ ሕጊ ተመሓላላፊ 
ሕማማት ክሳዕ 2 ዓመት ከቕጽዕ ወይ ከእስር ይኽእል። እዚ ጥሕሰት እዚ ሞት ወይ ኣብ ኣካላትን ጥዕናን ከቢድ 
ጕድኣት ዜስዕብ እንተ ዀይኑ እቲ መቕጻዕቲ ኽሳዕ 4 ዓመት ዚቕጽዕ ወይ ዘእስር ይኸውን ።  

§ 9 ኣብ ግብሪ ምውዓል  

እዚ መምሪሕታት ብኡንብኡ ኣብ ተግባር ይዉዕል ክሳዕ ዓርቢ 28 ግንቦት 2021 ድማ ይጸንሕ ።  
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