
 

ብመሰረት ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ኣድላዩ መዘኻኸሪ  ንኹሎም ኣብ ዉሽጢ ከተማን ከባቢኣን 

ንዝነብሩ ስደተኛታትን ዑቕባ ንዝሓተቱን 

ብጉዳይ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት መንግስቲ ኬንያ ዝተዘርግሔ ጽሑፍ 

(ሓምለ 10 2020 ዝተዘርግሔ ጽሑፍ) 

መንግስቲ ኬንያ ቀይድታት ኣገዲዱ ኔሩ ንምክልኻል ተወሳኺዝርግሔ ኮረና ባይረስ (COVID-19) ። እዞም ቀይድታት 

እዚኣቶም ይሓቑፉ ን ኣዋጅ እቶ እቶ (ኮፕሪፎኮ) ካብ ዕለት 9 ምሸት ክሳብ ሰዓት 4 ንግሆን፡ ክልከላ ምእካብ (ኣኼባታት) 

ልዕሊ 15 ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ፡ ከምኡ ዉን ምኽዳን ምሸፋን ገጽ(ማስኬራ) ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት። 

 

ብእዋናዊ ናይ መንግስቲ መምርሒታት፣ ንምቕናስ ዝርግሔ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ኣባላት ምክልኻል (ፕሮቴክሽን) 

ኣካላዊ ምህላዉ ኣብ ቤት ጽሕፈት(ኦፊስ) ንምቕባል ስደተኛታት የለን። ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ፣ ስደተኛታት  ሓለዋ 

((ፕሮቴክሽን)  ንዝምልከት ከልዕሉ ምስ ዝደልዩ ከመልክቱ ይኽእሉ በዚ ዝስዕብ ፡፡ 

•  ናብ UNHCR ናይ ሓገዝ መስመር ምድዋል: 0800720063 (ነጻ ደወል) ወይ ድማ  

• ብ ኢመይል ኣብ helpline.kenya@unhcr.org.   

ናይ ሓገዝ መስመር፣ ጠለብኩም ከመሓላልፎ እዩ ናብ ናይUNHCR ሓለዋ (ፕሮቴክሽን) ኣባላት፡ ንኽከታተልዎ 

 

ከም ስደተኛታት ኩሉ ጊዜ ንጽበየኩም ንኽትተሓባበሩናን ንናይ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ክትክተሉን። ምስፋር ወይ ድማ 

ምእካብ ኣብ ቀጽሪ ናይ UNHCR ቤትጽሕፈት ኣንጻር ናይ መንግስቲ ቀይዲታትን ክምኡ ዉን ንገዛእ ርእስኹምን ደቅኹምን 

ካልኦትን ኣብ ሓደጋ ስምምዕ ዝርግሔ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ምእታዉ እዩ።  እንተድኣ ወሲንኩም ብቐጻሊ ናብ ቀጽሪ 

UNHCR ወይ ኣብ ካልእ ምምጻእ ወይ ድማ ምእካብ፡ መንግስቲ መርሚሩ ከምቲ ሕጊ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ 

እዩ።  

➢ ብኽብረትኩም ፍለጡ(ምዘኑ)፡ ሰባት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ዝተቐበልኩም ወይ ድማ ብቐጻሊ ክትቅበሉ ትጸባበዩ 

ዘለኹምን ኣይንህብን ኢና ተወሳኺ ሓገዝ። 

➢ ዳግመ ጥየሳ መስርሕ ጠጠዉ ኢሉ ኣዩ ዘሎ ከምኡ ዉን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደሽቲ ሰባት ዉን ንዳግመ ጥየሳ ኣይንፈልን 

ኢና።.  

➢ ን ሓለዋ (ፕሮቴክሽን) ዝምልከት ከተመልክቱ ተደሊኹም ብኽብረትኩም ደዉሉ ኣብ ናይ ሓገዝ መስመር።  ኣባላት ናይ 

UNHCR ግን ኣይትረኽብዎምን ኢኹም። ዋላ ዉን እኳ ኣብ ደገ ናይ UNHCR ጠጠዉ እንተበልኩም።  

➢ ሓገዝ ኣብ ናይ ከተማ ስፍራታት እዝዩ ዉሱን እዩ።እንተድኣ ክእለት ዘይብልካ ብባዕልኻ ክትነብር ኣብ ናይሮቢ ወይ 

ዉን ኣብ ካልእ ከተማ ስፍራታት እሞ ኽኣ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ ካልእ ምርጫ የለን ናብ ካኩማ ምግዓዝ እንተዘይኮይኑ 

ኣብኡ ኣገልግሎት መግቢ፣ ማይ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ገዛ መንበርን ይርከቦ 

➢ ናብ ካኩማ ክትግዕዝ ተደሊኻ በጃኻ ደዉል ናብ ናይ ሓገዝ መስመር ከምኡ ዉን ክትቅበል ኢኻ ሓበሬታ ምዓስ ከም 

እትግዕዝ ናብ መዓሰር።  

➢ ብኽብረትካ ዘክር ምእካብ ከም ዘይፍቀድ፡ ብ ምኽንያት COVID-19።እንተድኣ ተኣኪብካ ገዛእ ርእስኻ ኢኻ ተቃልዕ ዘሎኻ 

ን COVID-19. መንግስቲ ዉን ግድነታዉን ኣድላይን ስጉምታት ክወስድዩ ጠጠዉ ንኸብል ዝኾነ ምእካብ 

ንምክልኻል ዝርግሔ COVID-19  

እዚ ግዜ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ንኹሉ ሰብ፡ እንተ ድኣ ህጹጽ ረዲኤትን ሓገዝን ደሊኹም ብኽብረትኩም ርኣይዎ ነዚ ዝስዕብ ናይ 

ህጹጽ ሓገዝ ተሌፎን ቁጽርታት፡ 

ናይ ምዝገባ /ህጹጽ ኣተሓሕዛ ሰነድ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት፡ 
ሻዉሪሞዮ: 0772057770 

ሰረተ-ጾታ (ዓመጽ) ህጹጽ መስመር: 1195/ 0800720501 

ህጹጽ ኩነታት ጥዕና: 

NCCK 0704873342 / 0723281352/ 0723281362 

እኩብ ናይ ሃገራዊ ጥዕና መድሕን NHIF: 0740049502 

ህጹጽ ኩነታት ናይ ሕጊ  (ናይ ማእሰርቲ ጸገም፡ ምስ ፖሊስ ): Kituo 

cha Sheria 0720806531 

ህጹጽ መስመር ሓለዋ ቆልዑት: 116  

ህጹጽ መስመር ኣማኸርቲ: 1190/ 1199/ 0721 336017  
 
 

  

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 ንምኽሪ። 

mailto:helpline.kenya@unhcr.org
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