ብ ኣብነት ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-10)
ኣገዳሲ ምልክታ ንኹሎም ስደተኛታትን ዑቕባ ዝሓተቱን ዝቕመጡ ኣብ ከባቢታት ከተማ
(ተሓቲሙ ዝተዘርግሔ ጽሑፍ ግንቦት 19 2020)
መንግስቲ ኬንያ ዘተኣታተዎ ምንቅስቓስ ቀይድታት ን ምኽልካል ተወሳኺ ዝርግሔ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19)
ብዝርዝር።
•
•
•
•
•

ናይ ሃገር- ግፍሒ ኣዋጅ እቶ እቶ/ኮፕሪፎኮ/ ካብ ሰዓት 7 ምሸት ክሳብ ሰዓት 5 ንግሆ። እዚ ኮፕሪፎኮ ሕጂ
ይፍጸም ክሳብ ሰነ 6 2020።
ምንቅስቓስ የለን ኣብ ዉሽጢ ወይ ወጻኢ ናይሮቢ ርእሰ ከተማ ፣ከባቢ ኪሊፊ፣ክዋላ፣ሞምባሳን ማንዴራን።
እዚ ምቕያድ ኣዚ ይፍጸም ክሳብ ሰነ 6 2020
ምንቅስቓስ የለን ኣብ ዉሽጢ ወይ ዉን ካብ እስሊ ወጻኢ ኣብ ናይሮብን ኣብ ናይ ቅድም ከተማ ሞምባሳ። ኣዚ
ቀይዲ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ይፍጸም ክሳብ ግንቦት 27 2020
እቲ ደንደሳት ምስ ታንዛንያን ሶማልያን ተዓጽዩ እዩ። ሰባት ን ኸይንቀሳቐሱ ካብ 16 ግንቦት 2020
ኣብ ዉሽጢ ወይ ኣብ ደገ ናይ ስደተኛ ምዓስደር ካኩማ ከምኡ ዉን ዳዳብ ምንቅስቓስ የለን

ጉዳያት ቁጽሪ ናይ ኮቪድ 19(COVID-19) ይዉስኽ ኣሎ። ኣዝዩ ድማ ኣገዳሲ እዩ ገዛእ ርእስኹም ከትገብሩ ዘመናዉን
ንመምምርሕን ቀይድታትን ድማ ክትከታተሉን፡ ን መንግስቲ ኬንያ ክትሕግዙ ንምክልኻል ዝርግሔ ብጭቡጥ፡ እዚ
ማለት፡
-

-

መዓልታዊ ኣእዳዉኩም ተሓጸቡ ብ ሳሙናን ማይን፡
ብግዜ መዓልቲ ብኽብረትኩም ኣይትንቀሳቐሱ ካብቲ ልክዕ ኣድላይ። ንደገ ክትወጹ እንተ ኣደለየ ድማ ማስካራ
ግበሩ ኣብ ኩሉ ናይ ህዝቢ ቦታታት፡ ከምኡ ዉን ምሳኹም ተማልእዎ ዝተመዝገብኩሙሉ ወረቐትኩም ኩሉ
ግዜ።
ኣይትረኸቡ ወይ ኣይትሓዙ ናይ ህዝቢ ኣኼባ። ክትርከቡ ኣለኩም ተኾይኑ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ድማ ማለት ከም
ቀብሪ ወይ መርዓ ኣረጋግጹ ካብ 15 ሰባት ንላዕሊ ከምዘየለዉ ኣብቲ ኣኼባ
ምናልባት መንግስቲ ኣብ ግብሪ እንተኣዉዒልዎ ምእካብ ምርመራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት፡ ንምቁጽጻር ናይ ዝርግሔ
ኮቪድ (COVID-10) ኣብቲ ቦታ ድማ ክትህልዉ እንተኣሎካ በጃካ ተሓባበር ምስ ኣባላት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና።

እዚኣቶም መዕቀኒታት ንድሕነትካን ከምኡ ዉን ንዓኻ ጥቕምን፡ ብተወሳኺ ኣብ ርእሲኣኡ ዉን ተበርክት ን ምጉዳል
ዝርግሔ ናይ ኮቪድ 19 (COVID-19)፡፡ እንተኾነ ግን በጃካ ኣስተዉዕል ኣለዉ ዉን ክስታትት፡ ምናልባት እንተዘይተኸተልካዮም
እዞም መምርሒታት ኣብኡ ዝተጸምበሩ።ኣብ ህዝቢ እንተዘይገበርካ ማስካራ ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 20,000KSH
ከምኡ ዉን ናብ ቤት ማሕቡስ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 6 ወርሒ ወይ ድማ ክልቲኡ።
-

ካብ 15 ሰባት ንላዕሊ ዘለዉዎ ኣኼባ እንተተረኺብካ ወይ ድማ ኣብ እዋን እቶ እቶ (ኮፕሪፎኮ) ሰዓታት ወይ ዉን ካብ
ካኩማ ወይ ዳዳብ እንተተንቀሳቒስካ፡ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ፡ ከም ምርጫ ድማ ኣብቲ ዝተወሰነ መሳለጥያ ብመንግስቲ
ክትዉሸብ ኢኻ ፡ን 14 መዓልታት ብናትካ ወጻኢታት።

እዚ ግዜ ንዝኾነ ሰብ ቀሊል ኣይኮነን። ሓገዝ ተደሊኻ በጃኻ ርኣዮም ነዞም ዝስዕቡ ናይ እዋን ህጹጽ ኣገልግሎት ሓገዝ
ቁጽርታት፡

ንምዝገባ/ኣተሓሕዛ ሰነድ ህጹጽ ኩነታት/ኣገልግሎትFor : UNHCR ሓገዝ መስመር: 0800720063 (tollfree)
ጉዳይ ስደተኛታት ቤትጽሕፈት ሻዉሪ ሞዮ: 0772057770
ናይ ጥዕና ኣገልግሎት:
NCCK 0704873342 / 0723281352/ 0723281362

ናይNHIF-ዝተኣሳሰረ ጉዳያት (ሃገራዊ ሆስፒታል ዉሕስነት
እኩብ ገንዘብ):0740049502

ናይ ሕጋዊ ኣገልግሎት (ማእሰርቲ, ጸገማት ምስ ፖሊስ): ናይ መነባብሮ ኣገልግሎት:
ኪቶ ቻ ሸሪዓ (Kituo cha Sheria) 0720806531
ዳኒሽ ኣማኸርቲ ስደተና፡ 0800720181
ኣማኸርቲ ህጹጽ መስመር: 1190/ 1199/ 0721 336017
ምሕላዉ/ምክልኻል/ ሕጻናት ህጹጽ መስመር : 116
ጾታዊ ሰረት ጎንጽ ወይ ዓመጽ ህጹጽ ምስመር: 1195/ 0800720501
COVID 19 ይዝጋሕ ብቐጥታ ንእሽቶ ንጣብ (ምስዓል/እንጥሾ) ካብ ዝተለኽፈ ሰብ፣ ብተዘዋዋሪ ብ ምርኻብ ግዳማዊ ወይ
ድማ ነገራት ብ ምጥቓም ብዝተለኽፈ ሰብ። ኣለካ ዶ ዝኾነ ናይ ኮቪድ(COVID-19) ምልክታት ከም ረስኒ፣ሰዓል፣ሕጽረት
ምስትንፋስ ወይ ሽግር ናይ ምስትንፋስ፡ በጃኻ ርኸቦም ን ምኒስትሪ ጥዕና በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 0800721316 (tollfree);
0732353535; ወይ 0748592558 ን መምርሒ.

