
 

UNHCR ማልታ ውግዓዊ ምንጪ ናይ ዚ ሓበሬታ እዚ ኣይኮነን።  UNHCR ማልታ  ሓበሬታ በቲ ናዓካ ዝርዳኣካ  ቃንቓ ናባካ 
ንክበጽሕ ይትርጉሞ ን ከሙ ውን ንምክፋል እዚ ሓበሬታ ኣብ ሞንጎ ረፉግን ሓተትቲ ዑቁባን  ይሰርሕ ። 
 

ኣገዳሲ ሓበሬታ 
ምንጪ ፡ መንግስቲ ማልታ  
 
 

ናይ ገጽ መሸፈኒ ኣበይ ትጥቀም፡ 

 

ካብ 8 ነሓሰ 2020, ስኮነ ሰብ ኩሉ ግዜ  ናይ ግድን ናይ መጥባሕቲ መሸፈኒ  ወይ ናይ ክዳን መሸፈኒ 

ማስክ ክመልስ ኣለዎ : 

 

● ኣብ ውሽጢ ድካን  

● ህዝባዊ መጋዓዝያ ክትጥቀም ከሎካ 

● ኣብ መንጎ ጎዞን ማልታን ኣብ  ከሙ ውን ቸርካዋን፡ ኤምጃር ተርሚናልን ኣብ ትጎዓዘሉ፡ 

● ኣብ ህንጻ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ማልታ  

 

ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቅሰ ናይ መጥባሕቲ  ወይ ክዳን ማስክ ዘይ መለሰ ሰብ €100 ይቅጻዕ፡ 

 

ኣብ ከምዚ ጉዳያት እቲ ገበን እንተ ተኣሚኑ ከው ድማ መቅጻዕቲ ቅድሚ ኣብ  ኮምሽን ቤት ፍርዲ 

ምሕላፉ እንተ  ተተከፊሉ፡ እቲ ገበነኛ ኣብ ክንዲ €100, €50 ከምዝከፍል ይግበር. 
 
 

ምንዋሕ ግዴታዊ ምጥቃም ናይ ገጽ ማስክ 
 

ካብ ሎሚ 19/8/2020 ሰዓት 8:00 am ቅ.ቀ ሓደ ሰብ ኣብ ኩሉ  ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት ብግዴታ 

ማስክ ይመልስ 
 

ምጥቃም ማስክ መተካእታ ናይ ማሕበራዊ ርሕቀት ወይ ተደጋጋሚ  ምሕጻብ ኢድ ኣይኮነንን እንታይ ደኣ 

ምምላስ ማስክ ሓደጋ ምትሕልላፍ COVID -19 የጉድል። 
 

ካብ  ዕለት 19 /08/2020 ሰዓት 8፡00 am  ጀሚሩ ፡ ልዕሊ 15 ሰባት  ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ወይ  ድማ  

ኣብ ህዝቢ ዝግልገለሎም ቦታታት ምእካብ ክልኩል እዩ።ኣብ 15 ሰባት ወይ ካቡ ንታሕቲ ዝእከብሉ ግዜ፡ 

ማሕበራዊ ርሕቀት ንምሕላው ከቢድ ኣብ ዝኮነሉ ናይ ገጽ ማስክ ምጥቃም  ይክእል ።ንሓደ ሰብ ንኣብነት 

(ጎሮቤት ) ብናይ ውልቅካ መኪና ኣብ ትጽዕነሉ ውን ማስክ ምጥቃም ኣገዳሲ ዩ። 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

UNHCR ማልታ ውግዓዊ ምንጪ ናይ ዚ ሓበሬታ እዚ ኣይኮነን።  UNHCR ማልታ  ሓበሬታ በቲ ናዓካ ዝርዳኣካ  ቃንቓ ናባካ 
ንክበጽሕ ይትርጉሞ ን ከሙ ውን ንምክፋል እዚ ሓበሬታ ኣብ ሞንጎ ረፉግን ሓተትቲ ዑቁባን  ይሰርሕ ። 
 

ማስክ ክትለብስ ከለካ፡ 

 

• መሸፈኒ ኣፍ ንሙሉእ ገጽካ ካብ ኣፍንጫካ ጀሚሩ ክሳብ ትሕቲ መንከስካ ከም ዝሸፈነካ ኣራጋግጽ 

ከሙ ድማ ምስ ገጽካ ጽቡቅ ገርካ ከም ዛሰርካዮ 

• ናይ ኣፍ መሸፈኒ ቅድሚ  ምልባስካን ምእላይካን ኢድካ ብማይን ሳምናን  ሕጸቦ ወይ ብ ኣልኮል 

ኣንጽሃዮ 

• መሸፈኒ ድሕሪ ምልባስካ ፈጺምካ ኣፍካ ውይ ገጽካ ኣይትሓዝ  

• ነቲ መሸፈኒ ክታኣልዮ ከሎካ ብድሕሪት እቲ መእሰሪ ዘለዎ  ጀሚርካ ኣልግሶ ፈጺምካ ብቅድሚት 

ከይታኣልዮ 

• እቲ  ለቢስካዮ ዘሎካ መሸፈኒ ኣፍ ንሓደ ግዜ ጥራሕ እንተኮንካ ትጥቀመሉ ጽቡቅ ገርካ ከም 

ዝጎሓፍካዮ ኣራጋግጽ 

• መሸፈኒካ ንብዙሕ ግዜ እንተኮካ ትጥቀመሉ ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተጠቀምካሉ ኖርማል መንጽሂ ን 

60 ዲግሪ ሰንቲግራድ ማይን ገርካ ብቀጥታ ሕጸቦ 

 
 

ከመይ ገርና ሓደ ዝተጠቀምናሉ  መከላካሊ ኣፍ ብጥንቃቀ ን ኣልዮ፡ 

 

• ርእስካ ንቅድሚት ኣድንኖ 

• መሸፈኒ ካብ ድሕሪት ታኣልዮ (ብቅድሚት መሸፈኒ ኣይትሓዞ)  

• ብጥንቃቀ  ኣብ ቦርሳ ዓቅቦ ክሳብ ንክሊኡ ነቲ መሸፈንን ቦርሳን ክትሓጽቦ ዝክኣል  

• ኢድካ ብሳሙናን ማይን ሕጸቦ ወይ ብኣልኮል ድረዞ 

• ናይ ገጽካ መሸፈኒ ኣብ ታኣልየሉ ,  ዓይካ ፡ኣፍንጫካ ወይ ኣፍካ ኣይትሓዝ 

• ድሕሪ  ምእላይካ ኢድካ ብቀጥታ ብሳብናን ማይን ተሓጸቦ ወይ ብ ኣልኮል ድረዞ 

 

 

መሸፈኒ ክንለብስ ኣሎና ምክንያቱ ከይ ፈለጥና እዚ ቫይረስ ናብ ካሎት ከይነማሓላልፎ. ማስክ 

ምልባስካ ንካሎት ይከላከል ፡ከሙ ውን ካሎት ማስክ ብምምላሶም ናዓካ ይከላከሉልካ። 
 
 

ንዝያዳ ሓበሬታን ምቅይያራትን ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብጽሑ www.health.gov.mt  
 
 
 

http://www.health.gov.mt/

