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እርምጃዎች 2 ህዳር
መግቢያ
ይህ መንግስት ኮሮና ቫይረሱን ለማስቆም መምሪያዎች አሉት::
መምሪያዎች አክብራቸው:: አንተም አትታመምም ለሌሎችንም አታስታምማቸውም:: ፓሊስ መምሪያዎች ማክበርህን ሊቆጣጠር ይችላል::
ተጠንቀቅ: አንድ አንድ ከተሞች ወይም ቀበሌዎች ተጨማሪ መምሪያዎች አላቸው:: የከተማው ወይም የቀበሌው መርበብ (ወብሳይት)
እይ::

ወርቃማ ሕጎች
•

ደጋግመህ እጅህን በወሃና በሳሙና ተጠበው
እፍ መሸፈኛ ማድረግ አድርግ

•

በትንሹ 1.5 ሜትር ከሌላ ሰው ራቅ:

•

ቅርብ ግኑንኘትህ ከ 1 ሰው ብቻ ይሁን:: በመሃከላችሁ 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አያስፈልግም
በቀላሉ በሽታ ለሚይዛቸው በሽተኞች ተጠንቀቅላቸው

•

•

‒

እድሚያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑትየልብ;

የሳምባ ወይም የኩላሊት ችግር ያላቸው
በቀላሉ በሽታ የሚይዛቸውበተቻለ ውጭ መገናኘት
ከቤትህ መስራት
‒
‒

•
•
•

አየር በደምብ ይግባበት: ሞስኮቶቹ ክፈተው
ውጭ መገናኘት ይመረጣል

ወደ ሌላ ከተማ ወይም አገር መሄድ
•

•

በበልጁም
‒ በልጁም ውስጥ ወደ ፈለከው ለመሄድ ትችላለህ
‒

የህዝብ መጎጎጃ ( አውቶቡስ, ትራም ወይም ባቡር) ትጠቀማለህ ወይ? እድሜህ ከ12 በላይ ነው ወይ? እንግዲህ አፍህንና
አፍንጫህ በአፍ መሸፈኛ ወይም በሻል ሸፍነው

‒

ከለሊቱ 24:00 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጥዋቱ 5 ሰዓት ወደ ውጭ መውጣት አይቻልም

ወደ ውጭ አገር መሄድ:
‒

ወደ ሌላ አገሮች ባትሄድ ይመረጣል:: ይህ ምክር ነው

‒

ወደ ውጭ አገር መሄድህ ካለብህ ከሆነ? 3 ዓይነቶች ዞኖች አሉ::


ወደ አረንጋዴ ዞኖች ለመሄድ ትችላለህ:::: ደህንነቱ የተጠበቀ ነው::



ወደ ቀይ ወይም ቢጫ ዞኖች ባትሄድ ይሻላል::



የውጭ ጉዳዮች ድህረገፅ (ወብሳይት) ተመልከት: http://diplomatic.belgium.be.

‒

የውጭ አገሮች የየራሳቸው መምሪያዎች አለዋቸው:: መምሪያዎቹ በሚቀጥልው መርበብ ( ወብሳይት) አለሉህ: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

‒

ወደ በልጁም ከመመለስህ በፊት ፎርም ሞምላት አለብህ:: ፎርሙ የምታገኝበት:
rus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

‒

በቀይ አከባቢ/ዞን ከ48 ሰዓት በላይ ነበርክ ወይ? በልጁም ከተመለስክ በሃላ እነዚህ 3 ነገሮች ማድረግ አለብህ:

https://travel.info-coronavi-

1

በ https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form የሚገኘው የሚሞላ ወረቀት
ሞምላት ይኖሩበሃል::

2

ስኤምኤስ አግኝተሃል? ተለይተይ መኖር አለብህ:: በትንሹ 10 ቀን ቤትህ ውስጥ ትቆያለህ:: ወደ ውጭ የምትወጣም አስፈላጊ ከሆነ ብቻ::
ለምሳሌ ወደ ፋርማሲ, ወደ ሃኪም ወይም ወደ ሱፐርማርኬት ለመሄድ:: ሁሉም ግዜ አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ

3

ስኤምኤስ አላገኘህም? ተለይተይ መኖር የለብህም

ስራ
•

ቤትህ ሁነህ ስራ:: ግዳጅ ነው

•

ልትሰራ ወደ ምትሰራበት መሄድ አለብህ?

•

‒

አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ

‒

አየር በደምብ ይግባበት: ሞስኮቶቹ ክፈታቸው

ጥያቄ አለህ? ከአሠሪው መረጃ ታገኛለህ::

ሱቆች
•

አስፈላጊ ሱቆች ክፍት ናቸው:: ለምሳሌ: ሱፐር ማርከት, ዳቦ ቤት, መድሃኒት ቤት ወይም ፖስታ ቤት:: የአትክልት ሱቆች, ጋዜጣ
ሱቆችና ራስህ መስራትም( ዱ ሃት ዘልፍ ዛክን) ክፍት ናቸው
‒

እስከ 2 አብረህ ወደ ሱቆች መሄድ ይቻላል

‒

ሱቆች ውስጥ የምትቆየው ቢበዛ 30 ደቂቃ ብቻ ነው

‒

አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ:: ግዳጅ ነው

•

የቀሩት ሱቆች ዝግ ናቸው:: ግን እቃ ለመውስድና ወይም ለመመለስ ትችላለህ

•

ገባያዎች አሉ:: የድሮ እቃዎች ገበያዎችና, የክረምት ገበያዎችና, የልደት ገበያዎችና አይፈቀዱም

•

የምሽት ሱቆች እስከ ምሽቱ 22 ሰዓት ክፍት ናቸው

•

ከምሽቱ 20:00 ሰዓት ጀምሮ አልኮሆል መጠጥ መግዛት አትችልም
ፀጉር ቤትና የዉበት ሳሎን ዝግ ናቸው

•

ካፈና ምግብ ቤቶች
•

ካፈና ምግብ ቤቶች ዝግ ናቸው

•

እስከ ምሽቱ 20:00 ሰዓት ምግብ መውሰድ ትችላለህ

ህዝባዊ ግኑኝነት
•

ከ 1 ሰው ጥብቅ ጉንኘት ለማድረግ እንደሚቻል:: በመሃከላቹ 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አያስፈልግም::

•

ወደ ቤትህ የምትጋብዛቸው አሉ? ለአንድ ስድራ ቤት ቢበዛ 1 የተወሰነ ሰው መጋበዝ ይቻላል::

•

ብቻህን ነው የምትኖሮው? ያቅርብ ሰውና ሌላ አንድ ተጨማሪ ሰው ልትጋብዝ ትችላለህ:: እነዚህ ሰዎች ግን በአንድ ግዜ ቤትህ ውስጥ
መኖር የለባቸውም

•

ውጭ የምታደርገው አለ? እስከ 4 ሰዎች ይቻላል:: እድሚያቸው ከ12 በታች የሆኑትን አይጨምርም
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መንቀሳቀስ
•

ውጭ እስከ 4 ሰዎች ስፓርት ማድረግ ይቻላል:: በመሃከላቹ 1.5 ሜትር ርቀት መኖር አለበት

•

ስፖርት ክላቦችና, መዋኛና ውበት ሱቆችና ፊትነስ ቦታዎች ዝግ ናቸው

ነጻ ግዜ
•

ሁሉም ዝግ ናቸው, ለምሳሌ ሲነማ ቤቶች, ካሲኖች, ፕረት ፓርክና መካነ አራዊት::

•

•

ዝግጅቶች ወይም ፍጻሜዎች አይደረጉም:: ለምሳሌ ቲያትር ወይም ኮንሰርት
ቤተ መጽሃፍት ክፍት ናቸው
ውጭ መጫወቻ ክፍት ናቸው

•

የመዝናኛ ፓርኮች ከ 3 ህዳር ጀምሮ ይዘጋሉ:: መዋኛና, ምግብ ቤቶችና ፓርክ ውስጥ የሚገኘው ባር ተዘግተዋል

•

ሃይማኖት
•
•

ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች አይደረጉም
ሃይማኖታዊ ቤቶች ክፍት ናቸው
‒

እስከ 4 ሰዎች አብራቹ መሆን ይቻላል

‒

በመሃከላቹ 1.5 ሜትር ርቀት መኖር አለበት

‒

አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ::

•

15 ሰዎች ባሉበት ቀብር ስነ ስርዓት ይከናወናል:: ከዛ በሃላ መመገብ አይፈቀድም

•

ጋብቻ ስነ ስርዓት ይከናወናል:: ይህ ግን የሚጋቡትና, 2 ምስክሮችና, የመዛጋጀ ቤት ሰራተኛ ወይም የሃይማኖት አገልጋይ ባሉበት ብቻ
ይሆናል (ለምሳሌ ቄስ ወይም ሸክ)

የሕፃናት ማቆያና ትምህርት ቤቶች
•

የሕፃናት ማቆያ ክፍት ናቸው

•

እስከ 15 ህዳር ትምህርት ቤት አይኖርም:: ትምህርት ቤትህ ተጨማሪ ማስረጃዎች ይሰጡሃል

የሚያበረታ
እነዚህ መምሪያዎች የሁሉም ሰው ጤና የሚጠብቁ አስፈላጊ ናቸው:: ሁሉም እንዲያከብራቸው ያስፈልጋል::
እናመሰግናለን ይህንኑ በማድረግህ:: አብረን ኮሮና ቫይረሱን እናቆመዋለን
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