הודעה משותפת
משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות
19-20.05.2020
משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק
 על מנת להמשיך ולבלום את, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה,פיזי
.התפשטות נגיף הקורונה בישראל
በጥምር የተሰጠ መመሪያ
የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና የጤና ጥበቃ መ/ቤት
19-20.05.2020
በእስራኤል ሐገር የኮሮናን ወረርሽኝ በሽታ ለመከላከል ፤ አካላዊ እርቀትን
መጠበቁን እንድንቀጥልበት ፤ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) መልበስና
ንፅህናን መጠበቅ እንዳለብን የጤና ጥበቃ መ/ቤት ለሕዝቡ ያሳስባል ፤
የእስራኤል መንግስት ባደረገው የስልክ ጉባኤ መሰረት ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ
(እንቅስቃሴን መቀነስ)(በግል ቤቶች የሚደረገው መገለል ቀርቶ መንግስት
በወሰናቸው ቦታዎች መገለለ) የሚሉትን መመሪያዎች የማሻሻልና ስራ ላይ
የሚዉሉባቸውን ጊዜዎችም እንዲራዘሙ ውሳኔ አስተላልፏል ።
*የፆለት ቤቶችን ከነገ ቀን ጀምሮ እንዲከፈቱ ውሳኔ ተሰጥቷል ፤ እነዚህ የፆለት
ቤቶች ክፍት የሚሆኑት የሚከተሉትን መመሪያዎች በመከተል ነው ፤
o እስከ 50 ተሳታፊዎችን ያካተተ ክፍት ቦታ ላይ መሆን አለበት ፤
o ፆለት የሚያደርጉት ሰዎች አንዱ ከአንዱ የ 2 ሜትር እርቀትን
በመጠበቅ፤
o ስለ ኮሮና በሽታ የሚከታተል ኃላፊ መሾም ፤
o የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) መልበስ ፤
o ንፅህናን በአግባቡ መጠበቅ ፤

የተሰጡት አዲስ መመሪያዎች ከዚህ በታች በዝርዝር ይቀርባሉ ፤
በወንዝ ዳርቻዎች መጎብኘት ተከልክሎ የነበርው ተሰርዧል (አሁን ተፈቅዷል) ፤
በወንዝ ዳርቻዎች መጎብኘት የሚቻለው የ "ሐመራዊ መለዬ ቀለም " ተብለው
የተሰየሙ የስራ ቦታዎችን የተሰጠውን መመሪያ መሰረት በማድረግና በወንዙ
የሚታጠቡ ሰዎች የአካላዊ እርቀትን መጠበቅ አለባቸው ።
የአዕምሮ በሽታ ታካሚዎች የህክምና አሰጣት የሚመለከተው አንቀፅ ተሰርዟል ።
ሙዚየሞችን መክፈት ክልክል ነው የሚለው መመሪያ ተሰርዟል ፤ ይህን ማሻሻያ
ህፃናት በመነካካት የሚጫዎቱባቸውን መሳሪያዎች አያጠቃልልም ፤ ሙዚየሙች ለ
" ሐመራዊ መለዬ ቀለም " ስላላቸው የስራ ቦታዎች የተሰጡትን በሙዚየሞች
የመናሃሪያ ቦታዎችን በተመለከተ የተስጡትን መመሪያዎች በመከተል መስራት
አለበት ፤ ይህም የ 15 ሜትር ስፋት ባለው ቦታ ላይ ከአንድ የበለጠ ሰው መገኘት
የለበትም ።
በተሰጠው የማሻሻያ ውሳኔ መሠረት ደግሞ ፤ ከውጭ ሐገር ወደ እስራኤል
የሚገቡ ግለሰቦች ወደ ሀገሪቱ የመግባት መብት እንዳላቸው ሆኖ በቤታቸው ለ 14
ቀናት ያህል በመገለል (ወይም በመረጡት ሌላ ቦታዎች) ይቀመጣሉ ፤ ይህም
ማለት ፤ ወደ ሐገሪቱ ሲገቡ በሚደረግላቸው ጥያቄዎች መሰረት መገለል
የሚችሉበት ቦታ በምን ዓይነት ደረጃ እንዳለና በህዝብ መጓጓዣ ወደ ቤታቸው
መመለስ እንደማይችሉ ቃል የሚገባበት የፁሁፍ ደብዳቤ በማቅረብ ይሆናል ።

የጤና ጥበቃ መ/ቤት ተወካይ ፤ ከውጭ የሚመለሰው ግለሰብ ከቤቱ ወይም ከሌላ
ቦታ በመገለል መቀመጥ የማይችል ነው ብሎ ውሳኔ ላይ ከደረሰ ወይም ቃል
የሚገባበትን ፎርም ላይ አልፈርምም ካለና በመገለል የሚቀመጥበትን ቦታ
አላሳውቅም ካለ ፤ ሐገሪቱ ወደ አዘጋጀቻቸው የመገለያ ቦታዎች የመላክ ስልጣን
አላት ።
የማቃለሉን ሂደት ለመቀጠል ያሉት ዕቅዶች ፤
" የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ኤደልሽተን የምግብና የመጠጥ ቤቶች ፤ የመጠጥ ቤቶች
፤ የመዝናኛ ቦታዎች ፤ የመዋኛ ገንዳዎች ፤ ሆቴሎች ፤ ትምህርት አዘል የሆኑ
የእንቅስቃሴ ክፍሎች ፤ የወጣቶች የእንቅስቃሴ ክበቦች ፤ መደበኛ ያልሆኑ
የትምህርት ዘርፎች እንዲከፈቱ ትዕዛዝ ተጥቷል "
" የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ያለበት ሁኔታ ፤ የተለያዬ የንግድ ቦታዎችና ሱቆችን
እንድንከፍትና በወረርሽኙ ምክንያት ተቋርጦ የነበርውን የሐገሪቱን የኢኮኖሚ
ዘርፍ በተሃድሶ ስራ መስራት በመጀመሩ በጣም ደስተኛ ነኝ ፤ በድጋሜ ማሳሰብ
የምፈልገው ነገር ቢኖር - ተጨማሪ የማቃለያ ውሳኔዎች የሚወሰኑት የጤና ጥበቃ
መ/ቤት የሰጠውን መመሪያ ስንፈፅም ብቻ ይሆናል ፤ የንግድ ባለቤቶችም
አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርጉ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ "
የዕቅዱ ዋና ዋና ነጥቦች ፤
*"የምግብና የመጠጥ ቤቶች ፤ የመዝናኛ ቦታዎች "*
- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
- እስከ 100 ደንበኞች - በቦታው 100% ድንበኞችን ማስተናገድ ይቻላል ፤
- ከ 100 የበለጡ ደንበኞች - በቦታው በዛ ቢባል 85% ደንበኛችን
ማስተናገድ ይቻላል፤
-

- በጠረጴዛዎች መካከል የ 1.5 ሜትር እርቀት መኖር አለበት ፤
- ቦታን ለመያዝ ከወደፊቱ ማሳዎቅ ያስፈልጋል ፤
- ደንበኞች ወደ ቦታው በሚገቡበት ሰዓት የሰውነታቸውን ሙቀት መለካት ፤
- የ " ሐመራዊ መለዬ ቀለም " ላላቸው ሱቆችና የንግድ ቤቶች የተሰጡትን
አጠቃልይ መመሪያዎች ማክበር ( ቁሳቁሶችንና የግል ንፅህናን መጠበቅ
ወ.ዘ.ት )
*የመዋኛ / የመታጠቢያ ገንዳዎች ፤
- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
- ለአንድ ታጣቢ / ዋናተኛ 6 ካሬ ሜትር ምሩባ መመደብ ፤
- ከመታጠቢያ ገንዳዎች ውጭ ላለ እንግዳ 10 ካሬ ሜትር መመደብ ፤
- እንቅስቃሴ መቀነስ የሚለውን ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሻሻያ ላይ
መንግስት አስፈላጊውን ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ይሆናል ፤
*ሆቴሎች (የምግብ መመገቢያ ቤቶችንና የመታጠቢያ ገንዳዎችን ያካትታል) *
- ለምግብ ቤቶችና ለመታጠቢያ ገንዳዎች የተሰጡትን መመሪያዎች
መከተል ፤
- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
* ትምህርት አዘል የሆኑ የእንቅስቃሴ ክፍሎች ፤ የወጣቶች የእንቅስቃሴ ክበቦች ፤
መደበኛ ያልሆኑ የትምህርት ዘርፎች *
- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
- ቋሚ በሆኑ ቡድኖች መስራትን ማዘውተር ፤

- ትምህርት አዘል የሆኑ እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑት በመዋለ
ህፃናት/በክፍል ከሆነ ፤ የ 5 ካሬ ሜትር ስፋት ባለው ቦታ አንድ ሰው
ብቻ መመደብ ።
- ትምህርት አዘል የሆኑ እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑት ክፍት በሆኑ ቦታዎች
ከሆነ ደግሞ የ 2 ካሬ ሜትር ስፋት ባለው ቦታ አንድ ሰው ብቻ
መመደብ ።
- በስቱዲዮ (የመሳያ ፤ የመወዛወዧ ወ.ዘ.ተ ክፍሎች) ደግሞ የ 7 ካሬ
ሜትር ስፋት ባለው ቦታ አንድ ሰው ብቻ መመደብ ።
*ማመልከት የምንፈልገው ፤ ይህ መመሪያ ዕቅድ ስራ ላይ እንዲውል የተደረገው
መንግስት ባወጣው አዋጅ መሠረት ነው *

