ብ መሰረት CORONAVIRUS (COVID-19) ኣድላዩ መዘኻኸሪ ንኹሎም ኣብ ዉሽጢ
ከተማን ከባቢኣን ንዝነብሩ ስደተኛታትን ዑቕባ ንዝሓተቱን።
ሚያዝያ 22 2020 ዝተዘርግሔ ጽሑፍ

መንግስቲ ኬንያ ብ ወርሒ መጋቢት 15 2020 ብዝገለጾ ፍሉይ ስጉምትታት ( መዕቀኒ) ንምክልኻል እቲ ዝራሓቐ
ዝርግሔ ናይ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ካብ 27 መጋቢት 2020 ካብ ሰዓት 7 ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 5 ንግሆ
መዓልታዊ ኮፕሪፎኮ (ኣዋጅ እቶ እቶ) ከም ዘሎ። ስለዚ ካብ ቤትኩም ንክትወጹ ከም ዝይፍቀደኩም ፡ እንተዘይኮነ ግን
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም እትኣትዉ። ከም ኣማራጺ ዉን ብ መሳለጥያ ዝተመዘዘ ብመንግስቲ ደረጃ ን 14 መዓልታት
ብናትኩም ወጻኢታት ንኽትዉሸቡ ተኽእሎ ኣሎ።
ብተወሳኺ መንግስቲ ኬንያ ብ ሚያዝያ 6 2020 ከምዝገለጾ ምእታዉ ይኹን ወይ ምዉጻእ ን ናይሮቢ ርእሰ ኸተማን
ከባቢኣን ካብ 6 ሚያዝያ 2020 ጀሚሩ ምንቅስቓስ ከምዘየለ ከምኡ ኣዉራጃታት ኪሊፍ፣ ክዋላ፣ ሞምባሳ
ካብ ሚያዝያ 8 2020 ጀሚሩ በዚኣቶም ከባቢታት ውሽጢ ንምእታዉ ኾነ ንምውጻእ ወልሓንቲ ዓይነት ፈተነ
ከይተካይዱ። በቲ ንስኹም እትነብርሉ ግን ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ደገ ማስኬራ ናይ ገጽ ክትገብሩ ግዴታ እዩ። እዚ ድማ ንድሕነትኩምን ንርእስኹም ጥቕምን እዩ። ብተወሳኺ ድማ
ይሕግዘና ንኽንክይ ዝርግሔ ኮረና ቫይረስ 19 ። ግን ልቢ ማለት ኣድላይ እዩ። ናይ ገጽ ማስከራ እንተዘይገበርኩም
20,000 ኬንያ ሽሊንግ ከም እትዕደዩ ን ንቤት ማእሰርቲ ዉን ንሽዱሽተ ወርሒ ከም ንኽትእሰሩን።
ምናልባት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንምቁጽጻር ኮረና ባይረስ (COVID 19) ኣብ ግብሪ ንምዉዓል ጀማሊ
መርመራታት እንተኣካይዱ ፡ ኣብቲ ቦታ ድማ እንተኣሎኹም ብኽብረትኩም ንናይ ክፍሊ ጥዕና ሰራሕተኛታት
ተሓባበርዎ ኢኹም።
በጃኻትኩም ኣብ ከባቢ ኣይትንቀሳቐሱ ካብ ምሉእ ኣድላይነቱ ንላዕሊ። ክትንቀሳቐሱ ናይ ግድን ተኾይንኩ ድማ
ኩሉ ግዜ መንቀሳቐሲኹም ወረቐት ምሳኹም ተማልእዎ፡ ብዝያዳ ንርእስኹም ወቕታዊ ግበሩ ነቲ መምርሒብ
መንግስቲ ኬንያ ንዝወሃበኩም ዉን ትከታተልዎን ተተግብርዎ ምህላዉኩምን ኣረጋግጹ።
ናይ ህጹጽ ሓገዝ ቁጽሪ ምስ እትደልዩ
 ናይ ምዝገባ ኣተሓሕዛ ሰነድ ረዲኤት
Refugee Affairs Secretariat ShauriMoyo: 0772057770
 UNHCR ናይ ሓገዝ መስመር : 0800720063 (tollfree)
 ናይ ጥዕና ህጹጽ ረዲኤት
NCCK 0704873342 / 0723281352/ 0723281362
 ሕጋዊ ረዲኤት (ማእሰርቲ , ሽግር ምስ ፖሊስ ):
Kituo cha Sheria 0720806531
 ናይ መነባብሮ ረዲኤት
Danish Refugee Council 0800720181
 ህጹጽ መስመር ምኽሪ ኣገልግሎት
1190
 ህጹጽ መስመር GBV
1195/0800720501
 ህጹጽ መስመ ናይ ቆልዑ ሓለዋ
116
ዝኾነ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ምልክታት ምስ ዝህልወኩ ከም ረስኒ፣ ስዓል፣ ሕጽረት ምስትንፋስ ወይ
ናይ ምስትንፋስ ጸገም። በጃኹምን ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተወከስዎም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 0800721316
(tollfree); 0732353535;or 0748592558

