አስፈላጊ ማስታወሻ ለሁሉም ስደተኞች እና ጥገኝነት-ፈላጊዎች በከተማ አካባቢዎች የሚኖሩ የኮርኒቫርየስ(COVID19) ሁነታ (የተሰጠዉ፡ 22 ሚያዝያ 2020)
መጋቢት 15 ቀን 2020 የኬንያ መንግሥት የኮሮናቫይረስ(COVID-19) በሽታ እንዳይስፋፋ ለመከላከል ልዩ እርምጃዎችን ይፋ አደረገ። ከ
27 መጋቢት 2020 ጀምሮ፣ ከሚሽቱ 7 ሰዓት እስከ ጠዋት 5 ሰዓት ድረስ በየቀኑ ሰዓት እላፊ አለ ፡፡ በዚህ ጊዜ ከቤቶችዎ እንዲወጡ
አልተፈቀደልዎትም ፣ ወይም እርስዎ በቁጥጥር ስር ይውላሉ፡ በኣማራጭ፡ በወጭዎ ለመንግስት በተሰየመ ተቋም ዉስጥ ለ 14 ቀናቶች
ሊገለሉ ይችላሉ።
በተጨማሪም ሚያዝያ 6 ቀን 2020 በኬንያ መንግሥት ከሚያዝያ 6 ቀን 2020 ጀምሮ በናይሮቢ የሜትሮፖሊታን አካባቢም ሆነ ከዚያ
ውጭ እንዲሁም የቂሊፍ ፣ ኳሌ እና የሞምባሳ ከተሞች እስከ 8 ሚያዝያ 2020 ድረስ እንቅስቃሴ እንደማይኖር አስታውቋል። ከእነዚህ
አካባቢዎች ውስጥ ለመግባት ወይም ለመውጣት ምንም ዓይነት ሙከራ ኢንዳታድርጉ ወይም እርስዎ በቁጥጥር ስር ይውላሉ ፡፡
በሚኖሩበት አካባቢ ውስጥ መንቀሳቀስዎን መቀጠል ይችላሉ ፣ ነገር ግን በሕዝባዊ ቦታዎች ላይ እያሉ የፊት ማስክ እንደለበሱ ያረጋግጡ።
በሕዝብ ፊት ጭንብል መልበስ አለብዎት። ይህ ለደህንነትዎ እና ለእራስዎ ፍላጎት ነው። በተጨማሪም የCOVID-19ን ስርጭት ለመቀነስ
ኣስተዋጾ ያደርጋሉ። ግን ልብ ማለት ኣስፈላጊው፥ የፊት ጭምብል ካልለበሱ፣ እስከ 20,000 KES ይቀጣሉ እና እስከ ስድስት ወር
ወይም ለሁለቱም እስራት ሊፈረድብዎ ይችላል።
መንግስት የCOVID 19 ስችጭትን ለመቆጣጠር በተለያዩ ኣካባቢዮች የጅምላ ምርመራ የሚያካሂድ ከሆነ እና ኢንደዚህ ያለ ቦታ ላይ
ከሆኑ እባክዎን ከጠና ጥበቃ ሚኒስተር ሰራተኞች ጋር ይተባበሩ።
እባክዎን በቀን ከሚያስፈልጉት በጣም አስፈላጊ ከሚሆነው በላይ አይዙሩ። አካባቢዎን መንቀሳቀስ ካለብዎት፣ የምዝገባ ሰነዶችዎን ሁል
ጊዜ ከእርስዎ ጋር ይዘው መሄድ አለብዎት። በተጨማሪም ፣ በኬንያ መንግስት በሚሰጥዎት መመሪያ ላይ ኢራስዎን ወቅታዊ ያድርጉ ኢና
ያንን ማክበርዎን ያረጋግጡ።
የኣደጋ ጊዘ ኢርዳታ ቁጥሮች
 ለምዝገባ/ ሰነዶች ድንገተኛ ኣደጋዎች፥
የስደተኞች ጉዳዮች ጽሕፈት በት ሻውሪ ሞዮ፥ 0772057770
 UNHCR የኢገዛ መስመር፥ 0800720063 (ነፃ)
 ለጠና ድንገተኛ ኣደጋዎች፥
NCCK 0704873342 / 0723281352/ 0723281362
 ለሕጋዊ ድንገተኛ ኣደጋዎች (መያዝ፣ከፖልስ ጋር ችግሮች)፥
ክቱዋ ቻ ሸርኣ 0720806531
 ለኑሮ ድንገተኛ ኣደጋዎች፥
ዳኒሽ ርፉጅ ካዉንስል 0800720181
 ለNHIF-የተያያዙ ጉዳዮች(ብሐራዊ የሆስፒታል ኢንሹራንስ ፈንድ)፥
0740049502
 የምክር ኣገልግሎት መስመር
1190
 GBV መስመር
1195/ 0800720501
 የሕጻናት መከላከያ መስመር
116
እንደ ትኩሳት ፣ ሳል ፣ የትንፋሽ እጥረት እና የመተንፈስ ችግሮች ያሉ ማንኛውም የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎ እባክዎን የጤና
ጥበቃ ሚኒስቴርን በ 0800721316 (ነፃ) ይደውሉ፡ 0732353535፡ ወይም 0748592558 መመሪያን ለማግኘት።

