
 

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 ። 

 

ዘገምታዊብ ምንካይ ናይ ቀይድታት COVID-19  
ዕለት፡ ግንቦት 2021 

ምንጪ ፦ መንግስቲ ማልታ 

 

 

ከምቲ መንግስቲ ማልታ ብ06 ግንቦት 2021 ዝኣወጆ,  እዚ ሕጂ ዘሎ ቐይድታት ንምክልኻል COVID-19 በዚ 

ዚስዕብ ኪፈዅስ እዩ፦ 

 

10 ግንቦት  

● ኣብያተ-ምግብን ንኣሽቱ ቤት ቁርስን  ክሳዕ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ይክፈት ። 

● ኣብ መንጎ ማልታን ጎዞን ዚግበር ጕዕዞ እንደገና ክጅምር እዩ ።  

● ርክብ ዘይብሉ ስፖርት ፡ እንደገና ክክፈት ዩ። 

 

24 ግንቦት 

● ኣብያተ-ምግብን ንኣሽቱ ቤት ቁርስን  ክሳዕ ፍርቂ- ለይቲ ክክፈታ ክፍቀደለን እዩ  ። 

● መሐንበሲ ክሳብ ሰዓት 8ድሕሪ ቀትሪ ክፉት ይከውን ፡ ንምሕንባስ ትራሕ 

● ጅም እንደገና ይክፈት 

● መውዓሊ ማእከላት ንደገና ይክፈት 

● ናይ ምትንካፍ ስፖርትታት ንልዕሊ 17 ዝዕድሚኦም   ብዘይ ተዓዛባይ ክክፈት ዩ 

 

1 ሰነ 

● ብኮፍ ዝግበር መርዓ ፍቁድ እዩ 

● ቱሪዝም ክጅምር ዩ 

● ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኢንግሊሽ ክክፍት ዩ 

 

7 ሰነ  

● ባራትን ባንድ ከለባትን( ካዚኖ) እብደገና ክክፈት ዩ 

● ናይ ምርክካብ ስፖርት ንናይ ኩሉ ዕድመ ብዘይ ታዓዛባይ ክክፈት ዩ 

● ናይ ክረምቲ ቤት ትምህርትታት ክክፈታ ክፍቀደለን ዩ  

 

ምትእክካባት 

● ደረት ምትእክካባት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ክሳብ  ኣርባዕተ ሰባት እዩ። ነዚ ሕጊ እዚ ዝየሓሰ  €300 ኪቕጻዕ 

እዩ ። እዚ ግዴታ ኣብ ትግባረ ክጸንሕ ዩ። 

● ደረት ምትእክካባት ኣብ ውሽጢ ቤት  4 ጥራሕ ዩ ።ኣካላት ጸጥታ ከም ፖሊስ ነዚ ሕጊ ይትግበር 

ኣሎ ዶ ወላ የለን ንምርግጋጽ ኣብ ናይ ውልቂቤምአንበሪ ካኣትዉ ይክሉ እዮም። ፣ ነዚ ሕጊ እዚ 

ዝጥሓስ ከኣ 300 ዩሮ ይቅጻዕ ።  

 

 

 

 

 



 

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 ። 

 

 

ማስክስ  

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

ድማ ይከውን  ። ማስኬራ ዘይገበረ ዝዀነ ይኹን ሰብ ክሳዕ €100   ክቕጻዕ ዩ ። ኮፍ ኢልካ ኽትበልዕ ወይ ከተትክኽ 

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

ክወሃቦም ኢዩ። ብእግርኻ ኣብ ትከደሉ ግዜ ምብላዕ ምስታይ ወይ ሽጋራ ምትካኽ ወይ ውን ብዘይ ማስኬራ ደው  

ምባል  መቕጻዕቲ የስዕብ ። ካብ 01 ሰነ ምምላስ ማስክ ኣብ ገምገም ባሕሪ ናይግድን ኣይኮነንን። 

 

ንተወሳክን ሓድሽን ሓበሬታ ኣብዚ ብጽሑ www.health.gov.mt 

 

 

 
 

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

