
ከባብያዊ ሕግታት ኮቪድ-19 
ብኮሚተ ምምሕዳር ኦቭረ ኣይከር ብዕለት 11.11.20 እተወሰነ 

 
§ 1 ህዝባዊ መጐዓዝያ 
ተጠቀምቲ ኣብ ዝበዝሑሉን ህጹጽ ሰዓታት ህዝባዊ መጐዓዝያ ኣይትጠቐሙ፣ ብዝሒ ማካይን ኣብ ዝወጻሉ እዋን እውን 
ኣይትውጽኡ። ህዝባዊ መጐዓዝያ ኽትጥቀሙ ኣድላዪ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ነቲ ብዛዕባ ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት በብግዜኡ 
ዝወጽእ ሃገራዊ ሕግን መምርሕን ተጠንቂቕኩም ስዓቡ፣ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ህዝባዊ መጐዓዝያ እውን ሕለዩሎም። 

 
ህዝባዊ መጐዓዝያ ዝጥቀሙ ተጐዓዝቲ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክገብሩ ኣለዎም። እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ውሽጢ መደበር 
መጐዓዝያ እውን ይዓዪ እዩ። 

ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክትጥቀም ዝእዝዝ ሕጊ፡ ትሕቲ 12 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቈልዑ ወይ ከኣ ብሰንኪ ሕክምናዊ ምኽንያት ወይ 
ብኻልእ ዘእምን ምኽንያት መሸፈኒ ኣፍ ክገብሩ ንዘይክእሉ ሰባት ኣይምልከትን እዩ። 

 
 

§ 2 ሬስቶራንትን ኣብያተ መስተን 
ሬስቶራንትን ኣብያተ መስተን ምምሕዳር ከተማ ኦቭረ ኣይከር ነቲ ምስቲ ብ27 መጋቢት 2020 ዝወጸ ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ኣብ ግዜ ለብዒ ኮሮና ዝምልከት ሕጊ ቍ. 470 ዓንቀጽ 14a ብዝሰማማዕ መገዲ ግቡእ ኣገልግሎት ዝህቡ እንተ 
ዀይኖም፡ ስራሖም ከፊቶም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። 

ብመሰረት ኣዋጅ ኣልኮላዊ መስተ ምዕራፍ 4፡ ፍቓድ መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ ዘለዎም ትካላት ድሕሪ ሰዓት 22.00 
ኣልኮል ክሸጡ የብሎምን። ምስታይ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ድሕሪ እዚ 30 ደቒቕ ጸኒሑ ደው ክብል ኣለዎ። 

 
ኣልኮላዊ መስተ ክሸጣ እተፈቕደለን ሬስቶራን፡ ድሕሪ ሰዓት 21.30 ኣጋይሽ ክቕበላ የብለንን። 

 
ሰራሕተኛታት ሬስቶራንት ኣብቲ ዓማዊሎም ዘለዉሉ ኸባቢ ክዀኑ ኸለዉ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ኽገብሩ ኣለዎም። ዓማዊል ከኣ ካብ 
ስድራቤቶም ወጻኢ ምስ ካልእ ሰብ ሓደ ሜተር ክረሓሓቑ እንተ ዘይክኢሎም፡ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ኽገብሩ ኣለዎም። ንሓጺር እዋን 
ዝሓልፉ እንተ ዀይኖም ግና ክሽፈኑ ኣየድልዮምን እዩ። 

ተቘጻጸርቲ ነተን ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘይተሓባበራ ከምኡውን ንሕጊ ምቍጽጻር 
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዓንቀጽ 4-1 ሕጡብ ጽሑፍ ሰለስተ ዘየተግብራ ሬስቶራንትን ባራትን ክዓጽውወን ይኽእሉ እዮም። 

 
ሬስቶራንትን ኣብያተ መስተን ንዅሎም ናባታቶም ዝመጹ ዓማዊሎም ክምዝግብዎም ኣለዎም። እቲ መዝገብ ከኣ ን14 መዓልትታት 
ክቕመጥን ድሕሪኡ ክድምሰስን ኣለዎ። 

 
 

§ 3 ናይ ኣፍ መሸፈኒ ምግባር 
ኣብ ማእከላት ዕዳጋ፡ ሬስቶራንት፡ ሃይማኖታዊ ቦታታት፡ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዝግበረሉ ቦታታት፡ ከምኡውን ኣብ 
መዘናግዒ ቦታታት ናይ ሓደ ሜተር ርሕቀት ክትሕልዉ እንተ ዘይኽኢልኩም፡ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ኽትገብሩ ኣሎኩም። እቶም 
ስፖርት ዝሰርሑ ሰባት ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክገብሩ ኣይግደዱን እዮም። 

 
ብመሰረት ዓንቀጽ 1ን 2ን እዚ ሕጊ፡ ፍቓድ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ዘለወን ሬስቶራንትታትን ኣብ ህዝባዊ መጐዓዝያን ናይ ኣፍ 
መሸፈኒ ክትጥቀሙ ግዴታ ኣሎኩም። 

ኣብ ሕጡብ ጽሑፍ ሓደ ተገሊጹ ከም ዘሎ፡ ሰራሕተኛታት ካብ ዓማዊል ሓደ ሜተር ዝኸውን ርሕቀት ክሕልዉ እንተ 
ዘይክኢሎም፡ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ኽገብሩ ግዴታ ኣለዎም። እቶም ሃገራዊ ትካል ጥዕና ህዝቢ ምስ ዝሃቦ ምኽሪ ብዝሰማማዕ መገዲ 
ከም እኒ ቪሲር ዝበሃል መከላኸሊ ገጽ ከምኡውን ካብ ዓማዊልካ ዝፈላሊ መስትያት ዝጥቀሙ ሰራሕተኛታት ግና ናይ ኣፍ 
መሸፈኒ ኽገብሩ ኣይግደዱን እዮም። 
 

 
ኣብ ታክሲ፡ ዘዋራይን ተጓዓዛይን ናይ ኣፍ መሸፈኒ ኽጥቀሙ ግዴታ ኣለዎም። 

 
ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክትጥቀም ዝእዝዝ ሕጊ፡ ትሕቲ 12 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቈልዑ ወይ ከኣ ብሰንኪ ሕክምናዊ ምኽንያት ወይ 
ብኻልእ ዘእምን ምኽንያት መሸፈኒ ኣፍ ክገብሩ ንዘይክእሉ ሰባት ኣይምልከትን እዩ። ሃገራዊ ትካል ጥዕና ህዝቢ በዚ እተጠቕሰ 
መገድታት ናይ ኣፍ መሸፈኒ ኽትጥቀሙ ይመክር። 



 
 

§ 4. ውሸባ 
ተቐማጦን በጻሕትን ምምሕዳር ከተማ ኦቭረ ኣይከር ነቲ በብግዜኡ ዝወጽእ ሃገራዊ ሕግታት ውሸባ ክስዕቡ ኣለዎም። መሕደሪ 
ኣጋይሽ ዝዀነ ቦታታት ኣብ ውሸባ ንዘለዉ ኣጋይሾም ዝከናኸናሉ ምድላዋት ክገብሩ ኣለዎም። 

 
 

§ 5 ካብ ቤትካ ምስራሕን ኣኼባታትን 
ኣስራሕቲ ዝከኣል እንተ ደኣ ዀይኑ ሰራሕተኛታቶም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ናይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ክሰርሑ ክፈቕዱሎም ኣለዎም። 

 
ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታቶም ካብ ቤቶም ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ከም ዝነገርዎም ዘረጋግጽ መርትዖ ብጽሑፍ 
ክስንዱ ኣለዎም። 

ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታትን ኣኼባታትን ስልጠናታትን ሰሚናራትን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቍጽጻር ዝወጸ ሃገራዊ ሕግታትን 
መምርሒታትን ክትግበር ኣለዎ። 

 
 

§ 6 ብሕታዊ ምትእኽኻባት 
ልዕሊ 10 ሰባት ዝእከቡሉ ምትእኽኻባት ወይ ብሕታዊ ምትእኽኻባት ምግባርን ኣብኡ ምክፋልን ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ድማ 
ኣብ ገዛ ውሽጥን ወጻእን ዝግበር ምትእኽኻባት ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ወይ ብኽራይ ኣብ እተረኽበ ኣዳራሻትን ናይ ብሕቲ 
ኣባይትን ዝግበር ምትእኽኻባት የጠቓልል። 

10 ወይ ካብኡ ዝትሕቱ ሰባት ዝርከቡሉ ውልቃዊ ምትእኽኻባት ክትገብሩ ትኽእሉ እኳ እንተ ዀንኩም፡ እቲ ብሕታዊ 
ምትእኽኻብ እትገብሩሉ ኣዳራሽ ግን እቶም ዕዱማት ካብ ንሓድሕዶም ሓደ ሜተር ክርሕቁ ዝኽእሉሉ ክኸውን ኣለዎ። 
እዚ እገዳታት እዚ፡ ነቲ ኣብ ዓንቀጽ 7 እዚ ሕጊ እዚ ከምኡውን ነቲ ብ27 መጋቢት 2020 ኣብ ዝወጸ ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ኣብ ግዜ ለብዒ ኮሮና ዝምልከት ሕጊ (ሕጊ ኮቪድ-19) ቍ. 470 ዓንቀጽ 13 እተጠቕሰ ፍጻመታት ዝምልከት ኣይኰነን። 

 
እዚ ሕጊ እገዳ እዚ፡ ነቶም ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት ዝዀኑ ሰባት ዝገብርዎ ብሕታዊ ምትእኽኻባት ዝምልከት ኣይኰነን። 

 
 

§ 7 ምትእኽኻባት ብኸመይ ክግበር ከም ዘለዎ 
ምስ ሕግን ሃይማኖትን ዝተሓሓዝ ጽምብላት እንተ ዘይኰይኑ፡ ካልእ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ውራያት ኣይፍቀድን። ኣብ ከምዚ 
ዝኣመሰለ ጽምብላት ግና፡ ቀዋሚ ኮፍ መበሊ እንተ ዘይተዳልዩ፡ 20 ሰባት፡ ኣጋይሽ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ዝብሉሉ 
ቀዋሚ ኮፍ መበሊ እንተ ተዳልዩ ግና 50 ሰባት ክዕደሙ ይከኣል እዩ። 

ልዕሊ 200 ሰባት ዝርከቡሉ ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ደገ ዝግበር ምትእኽኻባት ኣይፍቀድን እዩ። 



ኣዳላዊ እቲ ምትእኽኻብ፡ ኵሉ ተዓዳማይ ካብ ኣባል ስድራቤቱ ዘይኰነ ካልእ ሰብ እንተ ወሓደ ሓደ ሜተር ከም ዝረሓሓቕ ክገብር 
ኣለዎ። ዋላ እውን ቀዋሚ ኮፍ መበሊ እንተ ተዳለወ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ መንኵብ ናብ መንኵብ ሓሓደ ሜተር ክረሓሓቕ ኣለዎ። 

ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማን ካልኦት ብህዝቢ እተመርጹ ኣካላት ዝገብርዎ ኣገዳሲ ኣኼባታት ከምኡውን ኣብ ስራሕ ዝግበር 
ኣገዳሲ ኣኼባታት ምስ ምትእኽኻባት ኣይሕሰብን እዩ። እዚ ኣኼባታት እዚ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ናይ 2 ሜተር ርሕቀት ክሕሎ 
እንተ ተኻኢሉን ካልእ ሕግታት ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብምስዓብን እዩ ዝግበር። 

 
ብተወሳኺ፡ እቲ ብ27 መጋቢት 2020 ኣብ ዝወጸ ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ግዜ ለብዒ ኮሮና ዝምልከት ሕጊ (ሕጊ 
ኮቪድ-19) ቍ. 470 ዓንቀጽ 13 ክሳዕ 13d ክትግበር ኣለዎ። 

 
 

§ 8 ምዕጻው ገሊኡ ዓይነት ቦታታትን ንግዳዊ ትካላትን ኣዳራሻትን 
ሰባት ኣብ ውሽጢ ዝእከቡሉ ባህላዊ ንጥፈታት፡ መዘናግዒ ወይ ካልእ ናይ መሕለፍ ግዜ ንጥፈታት ዝካየደሉ ህዝባውን ንግዳውን 
ቦታታት ክዕጾ ኣለዎ። እዚ ድማ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል፦ 

 

• ምውስዋስ ኣካላት ዝግበረሉ ቦታታት (ጂም) 
• ናይ ባህሊ ቦታታት፡ መአከቢ ኣዳራሻት፡ ካልእ ዓይነት ኣዳራሻትን 
• ሲነማን ትያትርን 
• ኣዳራሻት መጻወቲ ቢንጎን ከምኡ ዝኣመሰለ ንጥፈታትን 
• ንልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝዳሎ ካልእ ባህላውን ናይ መዘናግዕን ንጥፈታት 
• መሐምበሲ ቦታታትን ስፓን። እዚ ዝስዕብ ግና ክፉት ክኸውን ይኽእል እዩ፦ 

o ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ መሐምበሲ ቦታታት፡ ስልጠናታት ምሕምባስ፡ ንቘልዑን ትሕቲ 20 ዓመት 
ንዝዕድሚኦም መንእሰያትን ኣእምሮኣዊ ጸገም ንዘለዎምን ንኣትለታት ምሕምባስን ዝወሃብ ስልጠና 
ምሕምባስ 

o ብኣዳለውቲ ንውልቀ ሰባት ወይ ንንእሽቶ ጕጅለ ዝወሃብ ተሓድሶን (rehabilitering) ካልእ 
ስልጠናን 

o ካልእ ኣቐዲምካ ብምምዝጋብ ዝግበር ሕክምና፣ እዚ ሕክምና እዚ ምሕምባስ እውን ዘጠቓልል ክኸውን 
ይኽእል እዩ 

 
እዚ ዝስዕብ ካብቲ ኻልእ ብእተፈልየ ዝፍቀድ እዩ፦ 

 

ሀ)  ንቘልዑን ትሕቲ 20 ዓመት ንዝዕድሚኦም መንእሰያትን ኣእምሮኣዊ ጸገም ንዘለዎምን ዝዳሎ መደባት ዝግበረሉ ህዝባዊ 
ቦታታት 

ለ) ንቘልዑን ትሕቲ 20 ዓመት ንዝዕድሚኦም መንእሰያትን ኣእምሮኣዊ ጸገም ንዘለዎምን ብውልቂ ዝዳሎ መደባት ዝግበረሉ 
ኣዳራሻትን ካልእ ቦታታትን። ኣብ ኵሉ እዚ ቦታታት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተ ወሓደ 2 ሜተር ክረሓሓቕ ኣለዎ፣ ነቲ ተመሓላላፊ 
ሓማም ንምክትታትል ምእንቲ ኽሕግዝ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስሙን ቍጽሪ ተሌፎኑን ከመዝግብ ኣለዎ፣ ካልእ ሕግታት 
ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን ክትግበር ኣለዎ። 

 
ሐ) ናይ እምነት ቦታታት ብመሰረት እቲ ኣብ ዓንቀጽ 7፡ ቀዳማይ ሕጡብ ጽሑፍ እተጠቕሰ ጕዳያት ጥራይ ክኽፈታ ይኽእላ 
እየን። 

 
መ) ንቘልዑን መንእሰያትን ዝዳሎ ክለባት መሕለፍ ግዜ። 

 
ረ) ኣብያተ መጻሕፍትን ናውቲ ዝዕደለሉ ማእከላትን 

 
ሰ) ጋለርያታትን ካልእ መሸጣ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ዝካየደሉ ቦታታትን 



ሸ) ዓበይቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝግበረሉን ተዋሳእቲ ዝዀኑ ሰብ ሞያ ስራሖም ዘካይዱሉን ቦታታት። ይኹን እምበር፡ 
እቲ ኣብ ዓንቀጽ 7 ተጠቒሱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ቤት ንዝግበር ምትእኽኻባት ዝምልከት ክልከላታት ነዚ ቦታታት እዚ እውን 
ይምልከት እዩ። ዓበይቲ ስፖርታዊ ውድድራትን ካልእ ዓበይቲ ንጥፈታትን ብዘይ ናይ ህዝቢ ተመልከትቲ ክግበር ይከኣል 
እዩ። 

ቀ) ኣብ ምውስዋስ ኣካላት ዝግበረሉ ቦታታት (ጂም) ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ቦታታት ብእተፈቕደሉ 
ተራፕየኛ ዝውሃብ ተሓድሶን (rehabilitering) ስልጠናን 

 
እዚ ፍቓድ እዚ፡ ነቶም ኣብ ኦቭረ ኣይከር ዝቕመጡ ሰባትን መምህራንን ኣሰልጠንትን ጥራይ እዩ ዝምልከት። 

 
እቲ ኣብ ላዕሊ እተፈቕደ ንጥፈታት ነቲ ብ27 መጋቢት 2020 ዝወጸ ምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ግዜ ለብዒ ኮሮና 
ዝምልከት ሕጊ (ሕጊ ኮቪድ-19) ቍ. 470 ዓንቀጽ 13 ክሳዕ 13d ክትግብር ኣለዎ። 

 
 

§ 9 ሓላፍነት 
ምምሕዳር ከተማ ኦቭረ ኣይከር ብሰንኪ እቲ እተገብረ  ቐይድታት ንዝወርድ ቍጠባዊ ጸገም ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ። 

 
 

§ 10 እዚ ሕጊ ክትግበር ዝጅምረሉ ግዜን ንውሓትን 
እዚ ሕግ እዚ ካብ 10 ሕዳር ሰዓት 09:00 ጀሚሩ ኽሳዕ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወሃበሉ ግዜ ኣብ ግብሪ ኽውዕል እዩ። 
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