
 

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 ። 
 

ሓድሽ መምርሒ COVID-19 ኣብ ማልታ  
ምንጪ ፡ መንግስቲ ማልታ 
ጥቅምቲ 2020 

 

 
ማስክ ኣብ ውሽጥን ደገን ኣብ ኩሎም ህዝባውያን ቦታታት ናይ ግድን ይከውን  
 
 
ዝኮነ ሰብ ፡ ካብ መንበሪ ገዝ ኡ ወጻኣኢ ፡ ኩሉ ኣብ ዕጹውን ክፍቱን ቦታታታ ኣብ ዝከደሉ፡ ናይ ሕክምና ውይ 
ናይ ክዳን ወይ ድማ ቫይዞር ናፍንጫን ፡ ኣፍን መንከስን ዝሽፍን ይመልስ ። 

ግዴታዊ ምምላስ  ናይ ሕክምና ምስክ  ወይ ናይ ክዳን ማስክ ወይ ድማ ቫይዞርስ ኣብ ናይ ውልቂ መንበሪ ቤትን 
ናይ ውልቂ መኪናን ኣይ ምለስን ። 

 

 

ካብ ቀዳም 24/10/2020 , ዝኮነ ብዘይ ማስክ ዝተረክበ ሰብ €100 መቅጻዕቲ ክከፍል ዩ። 
 
 
እዞም ዝስዕቡ ሰባት ጥራሕ ካብ ማስክ ምምላስ ነጻ ይኮኑ፡  

 

● ትሕቲ 3 ዓመት ቆሉዑት  

● ብርቱዕ ናይ ማዕበስቲ ፡ ኣካላዊ ፡ ናይ ምስትንፋስ ምምዝባል ዘለዎም ማስክ ክመልሱ ዝሽገሩ ናይ ጥዕና 
ሓኪም ወረቀት ምስክርነት ዘለዎም። እዚ ኦም ሰባት ካብ ምምላስ ማስክ ነጻ ዝገብሮም ወረቀት 
ምስክርነት ኩሉ ግዜ ምስ ኦም ክማል ኡ ኣለም። 

 
ግዝያዊ  ምእላይ ማስክ ኣብ ዞም ዝስዕቡ ኩነታት ጥራሕ ይፍቀስ: 

 

● ቤት ትምህርቲ ህጻናት ዝመሃሩ ቆሉት ፡ኣብ ክፍሊ ኣብ ዝህልውሉ 

● ጽዑቅ ኣካላዊ ምንቅስቃስ 

● ኣብ ትዛረበሉ ወይ ንሓደ ኣካል ኣብ ከንፈራዊ ምንቅስቃስ ዝተመርኮሰ  ሓገዝ ኣብ ትቅርበሉ 

● ኣብ ወግዓዊ ህዝባዊ መደረ፡ ናይ ክልተ ሜትሮ ኣካላዊ ርሕቅት ኣብ መንጎ ሰባት ዝተሓለወሉ፡እንተኮነ 
ግን ምትሕልላፍ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርስቲ ከም ህዝባዊ መደረ ኣይሕሰብን ። 

● ኣብ ቤት መግቢ ኮፍ ኢልካ ኣብ ትምገበሉ፡ ወይ መግቢ ኣብ ዝቅረበሉ እንተኮነ ግን ኣብ ዘይ ትበልዓሉ 
ወይ ኮፍ ኣብ ትብለሉ ማስክ ናይ ግድን ይምለስ። 

● ናይ ገጽ ወይ ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ትቅበለሉ 

● መድሃኒት ንምውሳድ 

● ንዕላማ ምልላይ  ንኣብነት  ፡ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ  ገጽካ ንኣባላት ኣብ ተርእየሉ 

● ናይ ውልቂ መኪና ኣብ ትመርሓሉ 
 



 

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 ። 
 

ሕጂ  ኩሉ ሰብ  ብዘይ ካ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ዘይ ምልከተ እንተ ዘይኮይኑ  ካብ ቤቱ ኣብ ዝወጸሉ ናይ 

ገጽ ማስክ ወይ መሸፈኒ ክመልስ ሕጋዊ  ግዴታ  ዩ።ናይ ሕክምና ወይ ክዳን ማስክ ( ወይ ድማ ቫይዞር ምስ 

ማስክ )  ካብ ቫይዞር ንበይኑ  ቅቡል ይከውን። ምቅራብ ብቁዕ ማስክ ወይ ቫይዞር ንሰራሕተኛታት  ከሙ ውን  

እዚ ኣቶም ብግቡእ  ንኣፍንጫ ፡ ኣፍን መንከስን ሸፊኖም ከም ዘተመልሱ ምርግጋጽ  ናይ ኣስራሓይ ሓላፍነት 
ይከውን ። 

 

ብተወሳኪ ኣብ ርእሲ እዚ ሕጋዊ ጠለባት ክም ኡ ድማ ከም ውጺኢት ብቁዕነት ማስክ ኣብ ምንካይ COVID-

19: ሰብ መዚ ሚኒስትሪ ጥዕና  ናይ ገጽ ማስክ ወላ ውን ኣብ ናይ ውልቂ መንበሪ ቤት ወይ ናይ ውልቂ መኪና 

ንክትመልስ፡  ወላ እካ እዚ ግዴታዊ ጠለብ እንተዘይኮነ ንስካ  ኣብ ቤትካ ምስ ሰብ ብሓንሳብ ኣብ ትኮነሉ ግዜ  
እሞ እቲ ሰብ ድማ ኣባል ናይ ታ ስድራ ምስ ዘይከውን  ምሳክ ክትመልስ ኣትሪሮም ይላበዉ። 

 
 
 
 
 


