
 

 
 

አስፈላጊ ማስታዎሻ ለሁሉም በከተማ ለሚኖሩ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ከኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ጋር በተያያዘ   

                                                   (ፀደቀ: ጁን 9 2020) 
የኬኒያ መንግስት የመንቀሳቀስ ገደቦችን በተወሰነ ደረጃ አቅሏል፣ ይሁን እና፣ ተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ (COVID-19), ስርጭትን 
ለመከላከል ብዙ እርምጃዎች እንደፀኑ ናቸው፣  በተለይም፡ 

• የሀገር አቀፍ ሰአት እላፊ ገደብ ከምሽቱ 3 ሰአት እስከ ሌሊቱ 10 ሰአት ድረስ። የሰአት እላፊ ገደቡ ካሁን እስከ ጁላይ 6 2020 ድረስ 
ተግባራዊ ይሆናል። 

•  በናይሮቢ የሜትሮፖሊታን አካባቢ ፣ እንዲሁም በሞምባሳ እና በማንዴራ ካውንቲዎች ውስጥም ወይም ወደ ውጭ  ምንም 
እንቅስቃሴ አይኖርም ፡፡ ይህ እገዳ እስከ ጁላይ 6 2020 ድረስ ተግባራዊ ይሆናል ፡፡ 

• በካኩማ እና በዳዳብ ውስጥ ባሉ የስደተኞች መጠለያ ካምፖች ውስጥም ሆነ ወደ ውጭ  እንቅስቃሴ ዝግ ሆኖ ይቀጥላል ፡፡ 

•  ከኢትዮጵያ ፣ ሶማሊያ ፣ ደቡብ ሱዳን ፣ ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ ጋር ያሉት ድንበሮች ለሰዎች እንቅስቃሴ ዝግ ሆኖ ይቀጥላል ፡፡ 

• በ ኢስሊ ናይሮቤ እና ኦልድ ታውን በሞምባሳ ውስጥ፣ እንዲሁም ክዋሌ እና ኪሊፊ ካውንቲዎች የእንቅስቃሴ ገደባቸው 
ተንስቶላቸዋል። 

የ COVID-19 በሽተኞች ቁጥር እየጨመረ ነው ፣ እናም እራስዎን መጠበቅና ወቅታዊ ማድረጉ እና መስፋፋቱን ለመከላከል የኬንያ 

መንግስት መመሪያዎችን እና ገደቦችን በጥብቅ መከተል  በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ በእርግጥ ፣ ይህ ማለት-  

- በቋሚነት እጆችዎን በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ ፡፡ 
- እባክዎን በቀን  ከሚያስፈልገዎት በላይ አይዙሩ ፡፡ መውጣት ካለብዎ በሁሉም የህዝብ ቦታዎች ላይ ማስክ ይልበሱ እና የምዝገባ 
ሰነዶችዎን ሁል ጊዜ ከእርስዎ ጋር ይዘው ይሂዱ ፡፡ 

- የሕዝብ ስብሰባዎችን አይሳተፉ ወይም አትሰብሰቡ ፡፡ እንደ ቀብር ሥነ ሥርዓት ወይም ሠርግ ባሉ የሕዝብ ስብሰባዎች ላይ መገኘት 

ካለብዎት በስብሰባው ውስጥ ከ 15 የማይበልጡ ሰዎች አለመኖራቸውን ያረጋግጡ ፡፡ ይህ እገዳ እስከ ጁላይ 6 2020 ድረስ  ፅኑ 
ሆኖ ይቆያል ። 

- ምናልባት መንግስት የ COVID-19  ስርጭትን ለመቆጣጠር በተለያዩ አካባቢዎች ምርመራ የሚያካሂድ ከሆነ እና በእንደዚህ ያለ 
ቦታ ላይ ከሆን እባክዎን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሰራተኞች ጋር ይተባበሩ ፡፡ 

እነዚህ እርምጃዎች ለደህንነትዎ እና በራስዎ ፍላጎት ናቸው ፡፡ በተጨማሪም ፣ የ COVID-19 ን ስርጭት ለመቀነስ አስተዋፅ  ያደርጋሉ ፡
፡ ግን የሚከተሉትን የሚያካትቱ እነዚህን መመሪያዎች ካልተከተሉ የሚያስከትሉ ሁኔታዎች ቢኖሩ እባክዎ ልብ ይበሉ 

- በሕዝብ ፊት ማስክ ካልለበሱ እስከ 20,000 የኬኒያ ሽልንግ ይቀጣሉ እና እስከ ስድስት ወር ወይም ሁለቱም እስራት ወይም ሁለቱም  
ሊፈረድብዎ ይችላል ፡፡ 

- ከ 15 በላይ ሰዎች ባሉበት ስብሰባዎች ላይ ቢገኙ ወይም በሰዓት እላፊ ገደብ ጊዜ ቢንቀሳቀሱ ወይም በካኩማ ወይም ዳዳብ ውስጥ 
ወደሚገኙት የስደተኞች ካምፖች ለመግባት ወይም ለመውጣት ከሞከሩ ሊታሰሩ ይችላሉ ፡፡ በአማራጭ እርስዎ በራስዎ ወጪ ለ 14 
ቀናት በተመደበው ተቋም ውስጥ በመንግስት ሊታገዱ ይችላሉ ፡፡ 

እነዚህ ጊዜያት ለማንም ቀላል አይደሉም ፡፡ እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን የሚከተሉትን የአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ቁጥሮች ይመልከቱ 

 

ለምዝገባ / ሰነዶች ለድንገተኛ አደጋዎች 

የስደተኞች ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ሸሪ ሞዮ 0772057770 

UNHCR እርዳታ መስመር: 0800720063 (ነፃ ስልክ) 

ለጤና ድንገተኛ አደጋዎች 

NCCK 0704873342 / 0723281352/ 
0723281362 

ለ NHIF-ተያያዥ ጉዳዮች (ብሔራዊ የሆስፒታል መድህን 
ድጋፍ :0740049502 

 ለህጋዊ ድንገተኛ ሁኔታዎች (እስር ፣ ከፖሊስ ጋር ላሉት 
ችግሮች)ኪቱ ሸሪአ፡ 0720806531 

ለ ህይወት አደጋዎች 

ዳኒሽ የስደተኛ ካውንስል 0800720181  

ለምክር ስልክ መስመር: 1190/ 1199/ 0721 336017 የህፃናት ጥበቃ ስልክ መስመር: 116 

ለፆታዊ ጥቃት ስልክ መስመር: 1195/ 0800720501  
 
 

 COVID 19 በበሽታው ከተያዘው ሰው በቀጥታ ጠብታዎች (ሳል / በማስነጠስ) ይተላለፋል ፡፡ በተዘዋዋሪ በበሽታው በተያዘው ሰው 
ከሚጠቀምባቸው ገጽታዎች ወይም ዕቃዎች ጋር ንክኪ በማድረግ ፡፡ እንደ ትኩሳት ፣ ሳል ፣ የትንፋሽ እጥረት እና የመተንፈስ ችግሮች ያሉ 

ማንኛውም የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት፣ እባክዎ የጤና ሚኒስትርን ይገናኙ በ 0800721316 (ነፃ ስልክ)፣0732353535 

ወይም 0748592558  


