ኣብ ንኡስዞባ ቦርሌንገ ዝርከብ ቤትጽሕፈት ኣከባቢ፡ ብዛዕባ መግብታትን ሕማም
ኮቪድ19ን ዘቕረቦ ሓበሬታ
እዚ ሓበሬታ ንትካላት መሸጣ መግቢ ይምልከት
ብመንግስታውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ዝወሃቡ መምርሒ ትእዛዛትን ሓፈሻውያን ለበዋትን ቀልጢፎም ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ
ኣይትረስዕ። ስለ’ዚ መዓልቲ መዓልቲ ነቶም ከጋጥሙ ዝኽሉ እዋናውያን ለውጥታት ኣብ
https://www.krisinformation.se/ ከም’ኡ ድማ ኣብ borlange.se https://www.borlange.se ተኸታተሎም።

ጽሟቕ:
ብመሰረት ድንጋገ ምክልኻል ለበዳ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ መግቢ፡ ባራትን እንዳ ሻህን ወዘተን፡ ስግኣት ለበዳ ኮቪድ19
ንምንካይ፡ ፍሉያት ስጒምትታት ክወስዳ ቤት ጽሕፈት ሕዝባዊ ጥዕና ሕጂ ኣዚዝወን ኣሎ። ኣብ መስርዕ፡ ቦታ መኣዲ፡ ቡፈታት
(ደርዲርካ መግቢ ትወስደሎም ቤትምግቢ) ወይ ባንኮታት ባራት፡ ዘይምፍንታታት(ጥቓ ንጥቓ ምዃን) ክህልዉ የብሎምን። ኣብ
መንጐ ዓማዊል ምፍንታታት ክህልው ኣለዎ። መግቢ ይዂን መስተ ዘስተናግዱ ኲሎም፡ ኣብ’ቲ ዝሰርሕሉ ትካላት ብቐዳምነት
ምልባድ መልከፍቲ ብኸመይ ከምዝገትእዎ ከስተውዕሉ ይግባእ።

ኣብ’ዚ ታሕቲ፡ ብምኽንያት መምርሒ ትእዛዝ HSLF‐FS 2020:9 ”ኣብ ኣብያተመግቢ፡ እንዳ ሻህን ወዘተን መልከፍቲ ሕማም
ኮቪድ19 ንምግታእ ብቤት ጽሕፈት ሕዝባዊ ጥዕና ዝወሃብ መምርሒትእዛዛትን ሓፈሻውያን ለበዋትን” ሒደት ሕቶታት ምስ
መልስታተን ሰፊረን ኣለዋ።
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf‐fs‐
2020‐9.pdf

ሕቶን መልስን
በዚ መምርሒ ትእዛዝ ዝቕየዳ ትካላት ኣየኖት’የን?
ኣብያተ መግቢ፡ ባራት፡ እንዳ ሻሂ፡ ካንቲና ኣብያተ ትምህርቲ፡ ካንቲና ሰራሕተኛታት፡ ኬተሪን(መግቢ ኣዳሊኻ ተከፋፍለሉ)፡
ኣብያተ ትልሂትን ካልኦት መግቢ ወይ መስተ ንዓማዊለን ዘስተኣናግዳ ትካላት።

በዚ መምርሒትእዛዝ ዝቕየድ ትካል ስለ ዘለኒ፡ እዚ ንዓይ እንታይ ትርጒም ኣለዎ?
ሳዕቤን ናይ’ዚ መምርሒትእዛዝ ኣብያተ መግቢ፡ ባራት፡ እንዳ ሻሂ፡ ካንቲና ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኬተሪን፡ ኣብያተ ትልሂትን
ዝኣመሰላ ኣብ ትካላተን ለውጥታት ከተኣታትዋ ኣለወን። ስግኣት መልከፍቲ ሕማም ኮቪድ19 ንምውጋድ፡ ኣብ ትካላተን
ምጽቕቓጥ ከየጋጥም ከረጋግጻ ይግበአን።
እዚ ማለት፡ ኣብ ባንኮ መሸጣ ተጸቓቒጥካ ዝካየድ መሸጣ ክህሉ ከምዘይብሉ ወይ እቶም ዝእዝዙ ወይ ዝኣዘዙ ክጽበዩ ከለዉ ጥቓ
ንጥቓ ከይኮኑ ምርግጋጽ ይግባእ። እንተ ተኻኢሉ ዓማዊል ኣብ’ቲ ባንኮ ከይተጸቓቐጡ ክእዝዙን፡ ዝኣዘዝዎ ክወስዱን ፍቑድ እዩ።
መግብን መስተን ኩሉ ሻዕ ኮፍ ኢልካ ክውሰድ ኣለዎ።

እተን በዚ ትእዛዝ ዝምርሓ ትካላት ምጽቕቓጥ ወይ ዘይምፍንታታት ኸየጋጥም ኣድለይቲ ዝኾኑ ዝስጒምትታት ብምውሳድ
ከረጋግጻ ይግበአን። ሓደ ካብ’ዞም ስጒምትታት ኣገባብ ተርታ ቚጽሪ ምትእትታውን ዓማዊል ኣብ ኣፍደገ ናይ’ቲ ትካል ኮይኖም
ተርተኦም ከም ዝጽበዩ ምግባርን’ዩ። ኣብ’ቲ ቦታ ትካል ዘለዉ ጣዋሉ ንኣብነት ከም ዝረሓሓቑ ምግባር። ኣብ ተርታታት ምጽቕቓጥ
ኸየጋጥሙ ክንጥቀመሉ ንኽእል ካልእ ሜላ ድማ፡ ኣብ ባይታ ምልክታት ብምንባር፡ ዓማዊል ካብ ንሓድሕዶም ክንደይ
ተረሓሒቖም ደው ክብሉ ከም ዘለዎም በቶም ምልክታት ገይርና ምሕባር።

መልከፍቲ ከይዝርጋሕ ንጥቀመሉ ርእሰ ምቊጽጻር
ነፍሲወከፍና ብምስትውዓልን ኣድላዪ ቅድመጥንቃቐ ብምውሳድን ሕማም ኮቪድ19 ከይዝርጋሕ ግድን እጃምና ከነበርክት
ይግበኣና። እዚ መምርሒ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝምልከቶም ትካላት ዓቢ ሓላፍነት የንብረሎም። ከም መስርሕ ርእሰ
ምቊጽጻር፡ ብቐጻሊ ገምጋም ስግኣታት ከካይዱን ኣብ’ቶም ትካላት ምጽቕቓጥ ከይፍጠሩን ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ከቢድ ሳዕቤ
ዝፈጥር መልከፍቲ ሕማም ኮቪድ10 ከይዝርጋሕን ክረጋገጽ ይግባእ።

እቲ መምርሒ ትእዛዝ ሰብ ከምዝስዕቦ ብኸመይ ክረጋገጽ ይኽእል?
ኣብ ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ሰፊሩ ከም ዘሎ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብምስትውዓልን ኣድለይቲ ቅድመጥንቃቐ ብምውሳድን
ተላባዕቲ ሕማማት ከይዝርጉሑ እጃሙ ከበርክት ይግበኦ። ዕላማ ናይ’ዚ መምርሒ ትእዛዝ፡ መልከፍቲ ሕማም ኮቪድ19 ምእንቲ
ከይላባዕ፡ ነቶም ሓደጋታት ንምንካይ ደኣ’ምበር ኣብያተመግብን እንዳ ሻህን ወዘተን ንምዕጻ ኣይኮነን።

ሓደ ሓኪም ተላባዕቲ ሕማማት፡ ሓንቲ ትካል ነቶም መምርሒ ትእዛዛት ምስ ዘይትስዕቦም፡ ከዕጽዋ ይኽእልዶ?
እወ፡ ሓኪም ተላባዕቲ ሕማማት ሓደ ካብ’ቲ መዙ፡ ምስ’ቶም ከባብያውያንን ሓለዋ ጥዕናን ዘካይዱ ኮማውያን ሽማግለታት
ምትሕብባር እዩ። እቶም ሓኻይም ተላባዕቲ ሕማማት ምስ ንኡስ ዞባ ድሕሪ ምምይያጥ፡ ነተን መምርሒ ትእዛዝ ዘይክተላ ትካላት
ክዓጽውወን ይኽእሉ’ዮም።

ምጽቕቓጥ ንኸይፍጠር፡ ኣብ መንጎ ዓማዊል ዝህሉ ናይ ምፍንታት ርሕቐት ብቚዕ እዩ ዝበሃል ክንደይ ምስ ዝኸውን’ዩ?
ምስቕቓጥ ከም’ዚ ምስ ዝኸውን እዩ ኢልካ ክትገልጾ ኣጸጋሚ’ዩ ምኽንያቱ እቶም ቦታታትን ትካላትን ሓደ ስለ ዘይኮኑ። ከም
ሓፈሻዊ መምርሒ ግን ኣብ ንሓድሕድካ ዘሎ ርሕቐት ካብ ቊመት ኢድ ሒደት ዝይድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ቤት መግቢ፡ ኣብ ባንኮ ኮይንካ ድሕሪ ምእዛዝ ናብ ቦታኻ ኬድካ ኮፍ ኢልካ ዝኣዘዝካዮ ክትጽበ ድዩ ዘለካ ወይ’ሲ ኣብ’ቲ ኮፍ
መበሊኻ ቦታ ኾይንካ ክትእዝዝ ዘለካ?
እንተ ተኻኢሉ፡ ዓማዊል ከይተጸቓቐጡ ነናቶም ኣዚዞም ዝኣዘዝዎ መግቢ ምስ ዝወስድዎ ጽቡቕ ነይሩ። መግብን ዝስተን ኲሉ ሻዕ
ኣብ ቦታኻ ኮፊ ኢልካ ክውሰድ ኣለዎ።

ቡፈ ምስትንጋድ፡ ማለት መግብኻ ባዕልኻ ደርዲርካ መሪጽካ ወሲድካ ኬድካ ኮፍ ምባል፡ ፍቑድ ኮይኑ ክቕጽልድዩ?
እወ፡ እቶም ዓማዊል ከይተጸቓቐጡ መግብታቶም ክወስድዎ እንተ ኽኢሎም ፍቑድ’ዩ። ተርታ ምስ ዝፍጠር ግና፡ ኣብ መንጐ
ዓማዊል ክንዲ ቊመት ኢድ ዝኸውን ምፍንታታት ክህሉ ይግባእ።

ኣብ እንዳ ሻሂ ባንኮ ኮይኖም ዓማዊል ቡን ድሕሪ ምእዛዝ፡ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከይዶም ኮፍ ክብሉ ይፍቀደሎምዶ?
እወ› ግን እቶም ዓማዊል ኣብ ጥቓ ካልኦት ዓማዊል ደው ኢሎም ክጸቓቐጡ የብሎምን።

ዓማዊል ኣብ ቅድሚ ባንኮ ኮይኖም መግቢ ክበልዑ ይፍቀደሎምዶ?
እወ፡ ኣብ መንጎ ሰባት ምፍንታት ክሳብ ዘሎ ዓማዊል ኣብ ቅድሚ ባንኮ ኮይኖም ክበልዑ ይፍቀደሎም’ዩ።

ኣብ ጋቢና ኮይነን መሸጣ መግቢ ዘካይዳ ትካላት ከም ቀደመን በታ መስኮት ከስተኣናግዳ ማለት’ድዩ?
እወ፡ ክሳብ ኣብ ጥቓ እታ ጋቢና ኣብ መንጎ ሰባት ምፍንታታት ዘሎ፡ ከም ቀደመን ክቕጽላ’የን።

ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ዘለዉ ቀየድቲ ደንብታት ሓደ ድዮም?
እወ, ኣብ ውሽጥን ግዳምን ዝቕይድ ደንብታት ሓደ እዮም።

ኣብ ስሉጣት ኣብያተ መግቢ ተርታ ወይ ሪጋ ምግባር ይፍቀድዶ?
እወ, ግና ኣብ’ቲ ተርታ ምጽቕቓጥ ክህሉ የብሉን። ኣብ መንጎ ዓማዊል ብቚዕ ምፍንታታት ክህሉ ይግባእ።

ኣብያተ ትልሂት ከይተዓጽዋ ክፉታት ኮይነን ክቕጽላ ድየን?
እወ፡ ግን እቲ ኣካያዲ ቤት ትልሂት፡ ነፍሲወከፍ ዓሚል ካብ ንሓድሕዱ ብውሑዱ ሓደ ቁመትኢድ ዝኣክል ምፍንታት ከም
ዝህሉ ከረጋግጽ ኣለዎ።

