
 

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 ። 
 

ሓደሽቲ መምሪሒታት ንምቅላስ ኣንጻር ዝርግሐ COVID-19 
ምንጪ ፡ መንግስቲ ማልታ  

መጋቢት 2021 

 

እዞም መምሪሒታት ካብ 11 መጋቢት 2021 ኣብ ግብሪ ክውዕሉን ከሙ ድማ ክሳብ 11 

ሚያዝያ 2021 ኣብ ቦትኦም ክጸንሑን እዮም ፡ 
 

● ምዕጻው ኣገዳስነት ዘይብሎም ድዃናት ከሙ ድማ ኣገልግሎታት ከም ሸቀጥን ስነ ጽባቀ ሳሎናትን  

● ኩሎም ምዱባት ስፖርትታት ደው ይብሉ  ግን ናይ ደገ ምንቅስቃስ ከም ጉዕዞ  ወይ ጉያ ፍቁዳት እዮም  

● ምዕጻው ናይ ጅማት  

● ምዕጻው ሲኔማ ፡ትያትራት ከሙ ድማ ቤት መዘክራት 

● መርዓታትን ሃይማኖታውያን ንጥፈታትን ፡ ብዙሕ ህዝቢ ወይ ካልኦት ሃይማኖታውያን ብትእክካባት 

ዘጠቃለለ ደው ይብሉ። 

● ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ክልኩላት እዮም ። ዝኮነ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ክሰርዕ ዝተረክበ € 6,000 ይቅጻዕ። 

● ሆቴላት  ፡ ቤት መግቢታት  ከሙ ድማ ካልኦት ንጥፈታት ዕጹዋት እዮም  ።ኣብ ሆቴላት ናይ ክፍሊ 

ኣገልግሎት ጥራሕ ይፍቀድ ። 

● ብዘይካ ጉዕዞ ንስራሕ  ወይ ናብ መንበሪ ቦታካ ወይ ገዛካ ንክትከይድ  ፡ነበርቲ ንዘይኮኑ ንጎዞ ምካድ 

ክልኩል እዩ ። 

● ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ፡ ዝለዓለ 4 ሰባት ጥራሕ ብሓደ ክእከቡ ይፍቀድ። 

● ካብ 15 መጋቢት ክሳብ መወዳእታ ኣፋሲጋ (11th  ሚያዝያ l) ቤት ትምህርትታት ዕጹዋት እዮም ። 

● መናበዪ ህጻናት ካብ 15 መጋቢት ክሳብ 11 ሚያዝያ ዕጹዋት እዮም ። 

● ካብ 17 መጋቢት ጀሚሩ ፡ ኣብ ክልተ ዝተፈላላየ ስድራ ዝነብሩ ሰባት ጥራሕ ኣብ ውሽጢ 

ውልቃዊ መንበሪ ክፍሊ ብሓንሳብ ክእከቡ ይፍቀደሎም። ስድራ/ ነበርቲ ናይ ሓደ ገዛ ማለት ፡ ኣብ 

ሓደ መንበሪ ብሓደ ዝነብሩ ስድራቤት ወይ ስድራቤት ዘይኮኑ ግን ክኣ ኣብ ሓደ መንበሪ ዝቅመጡ ሰባት 

ማለት ዩ ። ዝኮነ ነዚ ሕጊ ክጥሕስ ዝተረክበ ሰብ ናይ €100 መቅጻዕቲ ክወሃቦ እዩ። እንድሕር እቲ ገበን 

ተኣሚኑ ከሙ ድማ እንድሕር መቅጻዕቲ ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ ምሕላፉ ተከፊሉ እቲ ህሉው መቅጻዕቲ 

ናብ €50 ክጎድል ይክእል ። 

● ዓበይቲ ናይ መርዓ ጽንብላት ክልኩላት እዮም ። ቀብርታት በቲ ዝጸንሐ ናይ COVID-19 ሕግታት 

ክካየዱ ይክእሉ። 

● ኩሎም ዘይህዉካት ሕክምናዊ መጥባሕትታት ካብ 13 መጋቢት 2021 ጀሚሮም ደው ክብሉ እዮም ። 

● ምምላስ ማስክ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ውሽጥን ደገ ህዝባውያን ቦታታትን ናይ ግድን ኮይኑ ክጸንሕ እዩ 

።ማስክ እንተ ዘይመሊስካ € 100  መቅጻዕቲ ትቅጻዕ። ኮፍ ኢልካ   መግቢ ኣብ ትበልዓሉ ወይ ኣብ 

ተትክከሉ ጥራሕ ማስክ ክትኣልዮ ይፍቀደካ ። ኣብ ዝንቃሳቀስሉ ማስክ ዘይመልሱ  ሰባት መቅጻዕቲ 

ክወሃቦም እዩ። 

 

ንዝያዳ ሓበሬታን ከሙ ድማ ምቅይያራትን ኣብዚ ብጻሕ www.health.gov.mt 
 

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

