
 

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 ። 

 

ቀስ ብቐስ ምንካይ ቀይድታት COVID-19 
ምንጪ ፡ መንግስቲ ማልታ  

ሚያዝያ 2021 

 

 

ከምቲ መንግስቲ ማልታ ብ7 ሚያዝያ 2021 ፡ ዝኣወጆ እዚ ሕጂ ዘሎ ንምክልኻል COVID-19 ዘሎ ቐይድታት በዚ 

ዚስዕብ ኪፈዅስ እዩ፦ 

 

መኽፈቲ ኣብያተ - ትምህርቲ ፦ 12 ሚያዝያ ኽሳዕ 16 ሚያዝያ 

• ሰኑይ 12 ሚያዝያ፦ ማእከላት ክንክን ሕጻናትን ማእከላት ሕጻናትን መባእታዊ ኣብያተ ትምህርትን ከም 

ብሓድሽ ኪኽፈት እዩ 

• ረቡዕ 14 ሚያዝያ፦ ማእከላይ ኣብያተ ትምህርቲ (ፎርም 1ን ፎርም 2ን) ከም ብሓድሽ ኪኽፈታ እየን 

• ዓርቢ 16 ሚያዝያ፦ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ (ፎርም 3 ኽሳዕ ፎርም 5) ከም ብሓድሽ ኪኽፈት እዩ 

• ኵለን ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ (ሻድሻይ ፎርም ዩኒቨርሲቲ MCAST) ኣብ ኢንተርነት ኪቕጽላ 

እየን 

 

ኣገባባት ጥዕናንን ናይ ኣረጋውያን ቤትን ፡12 ሚያዝያ 

• ምሩጽ መጥባሕትታት ኣብ ሆስፒታል ከም ብሕድሽ ክጅምር እዩ 

• ምብጻሕ ናብ መንበሪ ብዕድመ  ዝደፉኡ ሰባት ከም ብሓድሽ ኪጅምሩ እዮም 

 

ቅዳሴ ቤተ ክርስትያን ፦ 18 ሚያዝያ 

• ኣብ ኣብያተ-ክርስትያን ዚግበር ቅዳሰ ፡ ምስናይ ጥንቁቅ መዐቀኒታቱ ከም ብሓድሽ ኪጅምር እዩ 

 

ዘየድሊ ድኳናትን ኣገልግሎታትን፦ 26 ሚያዝያ 

• ዘየድሊ ድኳናት (ንኣብነት ክዳውንቲ ዚሽየጠሉ ድኳናት) ምስናይ ምስ ንምንካይ ዚሕግዝ መምርሒታት 

ብምሃብ ከም ብሓድሽ ኪኽፈት እዩ 

• ኣድላዪ ዘይኰነ ኣገልግሎት (ንኣብነት እና መሻጢት) ምስናይ ምስ ናይ ምንካይ መምርሒታት ከም ብሓድሽ 

ክጅምር ኢዩ 

 

ምትእክካባት ፦ 26 ሚያዝያ 

• ብዘይካ እዞም ስድራቤታት ኣባል ናይ ሓንቲ ስድራ እንተ ዘይኮይኖም ክሳብ 26 ሚያዝያ ፡ ክልተ ሰባት 

ጥራሕ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ብሓንሳብ ክእከቡ ይፍቀደሎም ፡፡ካብ 26 ሚያዝያ ኣብ  ህዝባዊ ቦታታት 

ዝግበር  ደረት ምትእክካባት  ናብ 4 ሰባት ክብ ክብል  እዩ ። ነዚ ሕጊ እዚ ዝጥሓሱ ኽሳዕ 300 ዩሮ ኪቕጽዑ 

ይኽእሉ  እዩም ። 

• ክሳዕ 26 ሚያዝያ ኣብ ውሽጢ ናይ ብሕቲ መንበሪ ኽልተ ስድራቤታት ጥራይ ኢየን ክእከባ ዝፍቀደለን 

። ብ26 ሚያዝያ ደረት እቲ ኣብ ስድራ ቤታት ዚግበር ምትእኽኻብ ናብ 4 ስድራ ቤታት ክብክብል እዩ ።። ሰበ-

ስልጣን  ኣክበርቲ ሕጊ (ከም ፖሊስ ዝኣመሰሉ) ሰባት ነቲ ሕግታት ይስዕቡ እንተ ኣልዮም ንምርግጋጽ ናብ ናይ 

ብሕቲ ኣባይቲ ኺኣትዉ ይኽእሉ እዮም።ነዚ ሕጊ እዚ ዝጥሓሱ ኽሳዕ 300 ዩሮ ኪቕጽዑ ይኽእሉ  እዩም ። 

 

 

 



 

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 ። 

 

ማስኬራ 

ማስኬራ ምግባር ኣብ ውሽጢ  ኰነ ኣብ ግዳም ኣብ ዝርከብ ህዝባዊ ቦታታት  ናይ ግድን ይከውን ኣፍንጫን ኣፍን 

ካኣ ክሽፍን  ኣለዎ። ማስክ ዘይመለሰ ናይ €100 መቅጻዕቲ ኣለዎ።ኮፍ ኢልካ ኣብ  ትበልዓሉ ወይ ኣብ ተትክከሉ   

ጥራይ ኢኻ ማስኬራኻ ኸተልግስ ዚፍቀደልካ።ማስኬራ ኸይተኸድኑ ኣብ ግዳም ንዝኸዱ ሰባት መቅጻዕቲ 

ክወሃቦም ኢዩ። ኣብ ትንቀሳቀሰሉ ደው ኢልካ ብዘይ ማስክ ምብላዕ  ፡ ፡ምስታይ  ወይ ምትካክ  መቅጻዕቲ 

የከትል። 

 

ዝያዳን ሓድሽን ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ናብ www.health.gov.mt ብጻሕ  

 

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

