ብመሰረት ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ኣድላዩ መዘኻኸሪ ንኹሎም ኣብ ዉሽጢ ከተማን ከባቢኣን ንዝነብሩ
ስደተኛታትን ዑቕባ ንዝሓተቱን
(ሰነ 9 2020 ዝተዘርግሔ ጽሑፍ)
ንምኽልኻል እቲ ዝርሓቐ ዝርግሔ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ብፍሉይ፣ መንግስቲ ኬንያ ኣፍኪስዎ ኔሩ ቀይድታት ምንቅስቓስ ንቑሩብ
ደረጃ፣ ዝኾነ ኮይኑ ቁጽሪ መዕቀኒታት ኣብ ቦቱኡ ኮይኑ ንምክልኻል እቲ ዝረሓቐ ዝርግሔ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ብፍሉይ።
•
•
•
•
•

ብጽፍሒ- ሃገር ኣዋጅ እቶ እቶ (ኮፕሪፎኮ) 9 ምሸት ከምኡ ዉን 4 ንግሆ። ኣዋጅ እቶ እቶ ሕጂ ኣብ ዉጽኢት ክሳብ ሓምለ 6
2020
ምንቅስቓስ የለን ምእታው ወይ ምዉጻእ ካብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ፣ ከምኡ ዉን ከም ሞምባሳን ማንዴራን፣
ኣዉራጃታት እዚ ቀይዲ ክቕጽልዩ ክሳብ 6 ሓምለ 2020
ኣብኡ ብምቕጻል ምንም ምንቅስቓስ የለን ምእታዉ ይኹን ምዉጻእ ኣብ ናይ ስደተኛታት መዓስከር ኣብ ካኩማን ዳዳብን
ዶባት ምስ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ደብብ ሱዳን፣ ታንዛንያ ከምኡ ዉን ዩጋንዳ ክቕጽልዩ ብዕጹዉ ን ምንቅስቓስ ናይ ሰባት።
ቀይድታት ምንቅስቓስ ኣብ እስሊ፣ ኣብ ናይሮቢ ከምኡ ዉን ናይ ቀደም ከተማ ሞምባሳ ከምኡ ዉን ኣዉራጃታት ክዋላን
ክሊፍን ተላዒሎም ኣለዉ።

ጉዳይ ቁጽሪ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID 19 ) እንዳወሰኸ ይከይድ ኣሎ። ኣገዳሲ ድማ እዩ ርእስኻ ዘመናዊ ክትገብርን
መምርሒታትን ቀይድታትን ክትክተል ክትሕግዝ ን መንግስቲ ኬንያ ንኽትሕግዝ ንምኽልካል ዝርግሔ ብጭቡጥ። እዚ
ማለት ድማ፡
-

-

-

መዓልታዊ ኢድካ ተሓጸብ ብ ማይን ሳሙናን
ብኽብረትኩም ካብቲ ብልክዕ ዘድለየኩም ኣብ መዓታዊ ግዜ ኣይትንቀሳቐሱ። ክትከዱ ክትወጹ ኣንተድኣ እድልይኩም ድማ
ማስኬራ ግበሩ፣ኩሉ ግዜ ድማ ምሳኻትኩም ተማላዎ መንቀሳቐሲ ወረቐትኩም።
ኣይትሳተፉ ወይ ኣይትሓዙ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት፡ ክትሳተፉ ኣንተለኩም ድማ ከም ቀብሪ ወይ መርዓ ኣረጋግጹ ካብ 15 ሰባት
ከም ዘይበዝሑ ኣብቲ ኣኼባ ዘለዉ። እዚ ቅየዳ እዚ ክሳብ ሓምለ 6 2020 እዩ።

ምናልባት መንግስቲ ወጺኡ ፈተነ ከመሓላልፍ ወይ ክፍትን ተደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንምቁጽጻር ዝርግሔ ኮረና ቫይረስ
((COVID-19) ኣብ ከምኡ ቦታ ድማ ኣንተሎኹም ብኽብረትኩም ተሓባበሩ ምስ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ።
እዚ መዕቀኒታት እዚ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ድሕነት ከማኡ ዉን ንናይ ባዕልኻ ጥቕምን እዩ። ብተወሳኺ ዉን ኣስተዋጻኦ ትገብር ናብ
ምቕናስ ዝርግሔ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ስለዚ በጃኻ ኣመልክት ምኽሳስ ከምዘሎ ምናልባት ነዚ መምርሒታት
ኣንተዘይተኸቲልካ ይሓቁፍ እዙ፥
ማስካራ ናይ ገጽ እንተዘይጌርካ ክትቅጻዕ ትኽእል ክሳብ 20000 ኬንያ ሽሊንግ ከምኡ ዉን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ
ን 6 ወርሒ ወይ ዉን ክልቲኡ።
ኣብ ኣኼታት ተተሳቲፍካ ካብ 15 ሰባት ንላዕሊ ዘለዉዎ ወይ ዉን ኣብ ግዜ እቶ እቶ እንተተንቀሳቒስካ ወይ ዉን ክትገይሽ ክትወጽእ
ተፈቲንካ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ካኩማ ወይ ዉን ዳዳብ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ። ከም ምርጫ ድማ ክትዉሸብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ
ብመንግሲቲ ዝተመዘዘ መሳለጥያ ን14 መዓልታት ብናትካ ወጻኢታት።

እዚ ግዜ እዚ ንኹሉ ሰብ ቀሊል ኣይኮነን።ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ በጃኻ ርኣዮም ነዞም ዝስዕቡ ናይ ህጹጽ ሓገዝ ቁጽርታት፥
ናይ ምዝገባ ኣተሓሕዛ ሰንድ ረዲኤት ጉዳይ ቤት UNHCR ናይ ሓገዝ መስመር: 0800720063 (tollfree)
ጽሕፈት ስደተኛታትt Shauri Moyo: 0772057770
ናይ ጥዕና ህጹጽ ረዲኤት :
NCCK 0704873342 / 0723281352/ 0723281362

ናይ NHIF- ተመሳሳሊ ጉዳይ (እኩብ ድሕነት ሃገራዊ
ሆስፒታል ):0740049502

ሕጋዊ ረዲኤትFor

ናይ መነባብሮ ረዲኤት:

(ማእሰርቲ፣ሽግርምስ ፖሊስ):
Kituo cha Sheria 0720806531

Danish Refugee Council 0800720181

ህጹጽ መስመር ምኽሪ ኣገልግሎት 1190/ 1199/ 0721 ህጹጽ መስመር ናይ ቆልዑ ሓለዋ: 116
336017

ጾታዊ -ብምሰረት መጥቃዕቲ መስመር : 1195/ 0800720501
ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ይዝርጋሕ ብቐጥታ ካብ ዝነጥቡ ከም (ሰዓል/ዕንጥሸዉ) ካብ ዝተለኽፈ ሰብ፣ ብተዘዋዋሪ ካብ ርክብ ምስ
ግዳማዊ ወይ ዉን ብምጥቃም ነገራት ካብ ዝተለኽፈ ሰብ፡. ዝኾነ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ምልክታት ከም ረስኒ፣ስዓል ሕጽረት
ምስትንፋስ ከምኡ ዉን ሽግር ምስትንፋስን ምስ ዝህልወኩም በጃኹም ደዉሉ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ብ ቑጽሪ 0800721316 (tollfree);
0732353535; or 0748592558 for guidance.

