ኮሮናቫይረስ(COVID-19) በማስመልከት አስፈላጊ ማሳሰቢያ በከተማ እና አካባቢዋ ለምትኖሩ
ለመላው ስደተኞች እና ጥገኝነት-ፈላጊዎች በሙሉ
(የተለቀቀበት: 19 ግንቦት 2020)
የኮሮናቫይረስ (COVID-19) የበለጠ እንዳይስፋፋ ለመከላከል ሲል የኬኒያ መንግስት የእንቅስቃሴ ገደብ አስቀምጧል፣
በተለየ ሁነታ፥:
● በመላው ሃገር ከምሽቱ 7 ሰኣት እስከ ከጠዋቱ 5 ሰኣት እላፊ ኣለ።. የሰኣት እላፊው እስከ 6 ሰነ 2020 ድረስ
ስራ ላይ ይዉላል።.
● በናይሮቢ መትሮፖሊታን ኣከባቢ፣ ኪሊፊ፣ ክዋለ፣ ሞምባሳ እና ማንደራ ወደ ዉስጥ ወይም ዉጪ እንቅስቃሰ የለም። ይሃ ገደብ እስከ
6 ሰነ 2020 ድረስ ስራ ላይ ይዉላል።.
● በናይሮቢ ዉስጥ በእስትሊይ ዉስጥም ሆነ ዉጪ እንዲሁም በሞምባሳ ዉስጥ በኦልድ ታዎን እንቅስቃሰ የለም። ይህ ገደብ በኣሁን ጊዘ

እስከ 27 ግንቦት 2020 ድረስ ሲራ ላይ ይዉላል።
● የታንዛኒያ እና ሶማሊያ ድንበር የማንም ሰው እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ኣስከ 16 ግንቦት 2020 ድርስ ተዘግትዋል።
● በካኩማ እና ዳዳብ ስደተኛ ካምፖች የመግባትም ሆነ ማዉጣት እንቅስቃሰ የለም።
የCOVID-19 ከዞች ቁጥር እየጨመሩ ነው፣ ስለዚህ እራስዎን ወቅታዊ ያደርጉ እና የከኒያ መንግስት ያስቀመጠውን መመሪያዎችን እና
ገደቦችን በመከተል ስርጭቱን መከላከል በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ማለት፥
-

በመደበኛነት እጆችዎን በሳሙና እና በዉሃ ይታጠቡ።
እባክዎን በቀን ከሚያስፈልጉት በጣም ኣስፈላጊ ከሚሆነው በላይ ኣይዙሩ። መዉጣት ካለብዎት፣ በሂዝብ ቦታዎች ዉስጥ የፊት ጭንቢል
ያድርጉ እና የምዝገባ ሰነዶችን ሁልጊዘ ከእርስዎ ጋር ይያዙ።
የሕዝብ ስብሰባዎችን ኣይሳተፉ ወይም ኣይያዙ። የሕዝብ ስብሰባ መሳተፍ ካለብዎት፣ እንደ ቀብር ስነ ስራት ወይም ሰርግ፣ በስብሰባ
ዉስት ከ 15 ሰዎች በላይ ኣለመኖሩን እርግጠኛ ሁኑ።
ምናልባት መንግስት የCOVID-19 ስርጭትን ለመቆጣጠር በተለያዩ ኣካባቢዎች የጁምላ ምርመራ የሚያካሄድ ከሆነ እና እንደዚህ ያለ
ቦታ ላይ ከሆኑ እባክዎን ከጠና ጥበቃ ሚኒስተር ሰራተኞች ጋር ይተባበሩ።

እነዚህ እርሚጃዎች ለደህንነትዎ እና ለእራስዎ ፍላጎት ናቸው። በተጨማሪም፣ የCOVID-19ን ስርጭት ለመቀነስ አስተዋጾ ያደርጋሉ። ግን
የሚከተሉትን የሚያካትቱ እነዚህን መመሪያዎች ካልተከተሉ ሁነታዎች የሚኖሩ መሆኑን እባክዎን ልብ ይበሉ፥
-

በህዝብ ፊት የፊት ጭንቢል ካልለበሱ እስከ 20,000 KES ይቀጣሉ እና እስከ ስድስት ወር እስራት ወይም ለሁለቱም ሊፈርድብዎ
ይችላል።
ከ 15 ሰዎች በላይ ያሉበት ስብሰባዎች ላይ ብገኙ ወይም በሰአት እላፊ ሰአቶች ጊዘ ከተንቀሳቀሱ ወይም ወደ ካኩማ ወይም ዳዳብ
ወደሚገኙት የስደተኞች መጠለያ ካምፖች ለመጓዝ ወይም ለመዉጣት ከሞከሩ፣ ልታሰሩ ይችላሉ፡ እንደ አማራጭ፣ በወጭዎ
በመንግስት ለይቶ ማቆያ ዉስጥ ለ 14 ቀናቶች ሊገለሉ ይችላሉ።

እነዚህ ግዘያት ለማኒም ቀላል ኣይደሉም። እርዳታ ከፈለጉ፣ እባክዎን የሚከተሉትን የኣደጋ ጊዘ እርዳታ ቁጥሮች ይመልከቱ፥

ለምዝገባ/ሰነድ ድንገተኛ ኣደጋዎች: የስደተኛ ጉዳዮች ጽ/በት UNHCR የእገዛ መስመር: 0800720063 (ነጻ)
ሻውሪ ሞዮ: 0772057770
ለጠና ንገተኛ ኣደጋዎች:
ለNHIF-የተያያዙ ጉዳዮች(ብሐራዊ ሆስፕታል እንሹራንስ
NCCK 0704873342 / 0723281352/
ፋንድ):0740049502
0723281362

ለሒጋዊ ድንገተኛ ኣደጋዎች(መያዝ፣ ከፖሊስ ጋር ችግሮች): ለኑሮ ድንገተኛ ኣደጋዎች:
ክቱዋ ቻ ሸርኣ 0720806531
ዳኒሽ ርፉጅ ካዉንስል 0800720181
ለምክር መስመር: 1190/ 1199/ 0721 336017
የልጆች ጥበቃ መስመር: 116
ጾታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት መስመር: 1195/ 0800720501
COVID 19 በበሽታው ከተያዘው ሰው በቀጥታ ጠብታዎች(ሳል/በማስነጠስ)፡ በተዘዋዋሪ በበሽታው በተያዘው ሰው ከሚጠቀምባቸው
ገጽታዎች ወይም እቃዎች ጋር ኒክኪ በማድረግ ይተላለፋል። እንደ ትኩሳት፣ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት እና የመተንፈስ ችግሮች ያሉ ማንኛውም
የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎ እባክዎን የጠና ጥበቃ ሚኒስተርን በ 0800721316(ነጻ)፡ 0732353535፡ ወይም 0748592558 ለመመሪያ
ይደዉሉ።

