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הודעה משותפת

 משרד הבריאות ומשרד הפנים,משרד ראש הממשלה
ועדת השרים להגדרת ״אזור מוגבל״ קבעה בישיבה טלפונית על הכרזת העיר בני
2"ברק ורובעים מסוימים בעיר ירושלים כ"אזור מוגבל

የጠቅሊይ ሚኒስት ቢሮ፣ የጤና ጥበቃና የሐገር ውስጣዊ ዯህንነት ሚኒስትር መ/ቤት
በጥምር የሰጡት ማስታወቂያ
የሚኒስተሮች ኮሚቴ " ውስን ቦታዎችን " በተመሇከተ ባዯረጉት የስሌክ ስብሰባ መሰረት ፤
ብነይ ባራክ ከተማ እና በእየሩሳላም የሚገኙ አንዲንዴ ሰፈሮችን እንዯ " ውስን ቦታዎች "
በማሇት ውሳኔ ሊይ ዯርሰዋሌ ።
ይህ ውሳኔ ስራ ሊይ መዋሌ የሚጀምረው ፤ ዛሬ ( ሐሙስ ቀን 16.04.2020 ) ከ 18፡00
ሰዓት ጀምሮ ይሆናሌ ።
የጤና ጥበቃ መ/ቤት የሰጠውን ምክር በመመርኮዝ ፤ የሚኒስተሮች ኮሚቴ ባሇው የአስቸኳይ
ጊዜ አንቀጽ መሰረት የብነይ ብራክ ከተማ በስተ ሰሜን ከሚገኘው የፋብሪካ ቦታዎች ሳያካትት
"ውስን ቦታ " በማሇት ውሳኔ ሊይ ዯርሰዋሌ ፤ ) ይህም ፤ አካባቢው ) ይህ ውሳኔም የሚቆየው
እስከ 20.04. 2020 ዓ.ም ይሆናሌ ። ሇነዋሪዎች ሁኔታውን ሇማቅሇሌ ሲባሌ ፤ የተጣሇውን
የውሳኔ ቦታ አዋጅ ስራ ሊይ የሚውሇው ፤ ወዯ ከተማዋ መውጣትና መግባት የሚቻሇው
በታክሲ ብቻ ሲሆን በሕዝብ መጓጓዣዎች ግን የተከሇከሇ ነው ።
ይህ የሚኒስትሮች ጉባኤም ፤ በኮሮና ቫይረስ የተበከለ 700 የሚሆኑ የከተማ ህመምተኞችን
ከከተማይቱ ወዯ ኮሮና ህመምተኞች መገሌገያ ሆቴልች የሚወስደ መሆኑን ገሌፀዋሌ ፤ የብነይ
ብራክ ከተማ አስተዲዯር የሰጠውን ውሳኔም ከመዝገብ አስገብቷሌ ። በተጨማሪም ፤ በኮሮና
ቫይረስ ሇተበከለና በመገሇሌ ያለ ሰዎች በሚኖሩባቸው ህንጻዎች በሙለ ፤ አንዴ ተወካይ
በመሰየም በቫይረሱ ሇተበከለት ሰዎች እንዱረዲና የተሇያዩ ዕርዲታዎችን እንዱቀበለ ግንኙነት
ሇማመቻቸት ይረዲሌ ።

ተጨማሪ ውሳኔ ፤ የማሕበረሰቡ አስተዲዯር በዘረጋው የሐገር ካርታ መሰረት በእየሩሳላም
ከተማ የሚገኙ አንዲንዴ ሰፈሮችም እስከ 19.04.2020 ውስን የሆኑ ቦታዎች ይሆናለ ።
ዝርዝሩ ከዚህ በታች ይቀርባሌ ፤
ሰፈር 1 ፤ ይህ ውሳኔ እነዚህን ሰፈሮች አያካትትም ፤ የእሩሳላምን ዙሪያ ፤ ክፋር አኬብ ፤
አቴሬት የፋብሪካ ቦታዎችን ፤ ቤይት ሐኒና ፤ ፕስጋት ዘኤቭ ፤ በየሩሳላም ዙሪያና የሻልንምን
ሰፈር አያጠቃሌሌም ።
ሰፈር 2 ፤ ይህ ውሳኔ እነዚህን ሰፈሮች አያካትትም ፤ የሃር ሆፅቪም የፋብሪካ ቦታዎችን ፤
በኤሜክ ሀአራዚምና በኤሜክ ሞጻ የሚገኘውን ፓርክ ሜትሮፖሉኒን አያጠቃሌሌም ።
ሰፈር 3 ፤ ይህ ውሳኔ እነዚህን ሰፈሮች አያካትትም ፤ የጊብዓት ሽሙኤሌ የፋብሪካ ቦታዎች ፤
ቤይት ሃኬሬም ፤ የሃር ሃፒዮን የትምህርት ተቋማትን ፤ ዮቭሉም ፤ ጋኒም ፤ ራማት ዳኒያና
የሃዲሳ ኤይን ኬሬም ሆስፒታሌም አያጠቃሌሌም ።
ሰፈር 5 ፤ ይህ ውሳኔ እነዚህን ሰፈሮች አያካትትም ፤ በቤት ዲቪዴ ፤ ሰፈር ቁጥር 5 እና
በቅርያት ሃላኦም የሚገኙ የትምህርት ተቋማትን ፤ ኢ-ቱር ፤ በሀር ሃጾፊም የሚገኑ የተምህርት
ተቋማትን ፤ ኢሳዊያና ሃጊቫ አጸረፋቲትን አያጠቃሌሌም ።
ከሊይ በተዘረዘሩት ሰፈሮች ውስጥ ወዯ ስራ መሄዴና ከስራ መመሇስ የተፈቀዯ ነው ።

