ለከተማ አስተዳዳሮች የተሰጠ የ " ትራፊቅ መብራት " መመሪያዎች
31.08.2020
የኮሮና በሽታን መስፋፋት ለመቋቋም ሲባልና በእያንዳንዱ ከተማ / ሰፈር ያሉትን የኮሮና ሕመምተኞችን ብዛት
በመመርኮዝ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታን የሚከታተለው ልዩ ኮሚቴ " የትራፊክ መብራት " የሚለውን ልዩ ፕሮግራም
አፅድቋል ።
ይህ መመሪያ የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመቋቋም የተጣሉ ገደቦችንም ያጠቃልላል ፤ ይህም የሚደረገው አገሪቱን በአራት
ባለቀለም ምልክቶች በመከፋፈል ይሆናል (ቀይ ፤ ብርቱካናማ ፤ ቢጫና አረንጓዴ ናቸው)
የትራፊክ መብራት ቀለሞች ፤
አራንጓዴ - በከተማዋ / ሰፈሮች ውስጥ ያሉት የኮሮና በሕመምተኞች ብዛት የቀነሳና ለወደፊትም ይቀንሳል የተባሎ
ስለተገመገመ እነዚህ ከተሞች / ሰፈሮች ፤ ማናቸውም እንቅስቃሴዎችን ያለምንም ገደብ መፈፀም ይችላሉ ፤
ብጫ - በከተማዋ / በሰፈሮች ውስጥ ያለው የኮሮና ሕመምተኞች ብዛትና ለወደፊት የበሽታው ብዛት መጠን
በመካከለኛነት ይቀንሳል የተባሉ ከተሞች / ሰፈሮች ፤ ከፊል የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይችላሉ ፤
ብርቱካናማ - በከተማዋ / በሰፈሮች ውስጥ ያለው የኮሮና ሕመምተኞች ብዛትና ለወደፊት የበሽታው መስፋፋት
ይጨምራል ተብሎ የተገመተና የሚታሰብባቸው ከተማዎች / ሰፈሮች ፤ በጣም ዝቅተኛ የሆኑ እንቅስቃሴውች ማድረግ
ይችላሉ ፤
ቀይ ከተሞች - በከተማዋ / በሰፈሮች ያሉት የኮሮና ሕሙማን ብዛት ከፍተኛና ለወደፊትም የበሽታው መስፋፋት እጅግ
በጣም ይጨምራል ተብለው በሚታሰቡባቸው ከተሞች / ሰፈሮች ፤ በጣም ዝቅተኛ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ብቻ ማድረግ
ይፈቀድላቸዋል ፤
የከተማዋ / የሰፈሮች ቀለም የሚወሰነው በምርመራ በሚገኙት አዲስ የሕመምተኞች ብዛት ነው ፤ ከምርመራ በኋላ ሰዎች
በቫይረሱ የመያዛቸው ፍጥነት ከፍተኛ እንደሚሆንና የመስፋፋት ሁኔታን እንደሚጨምር የሚለውን መርሆ የተመርኩዘ
ይሆናል ፤
ከከተሞች / ከሰፈሮች ጋር የተጣጣመ መመሪያ ፤
ስብሳቤዎች
ክፍት በሆኑ ቦታዎች
ስለመሰብአሰብ
በተገነቡ ቦታዎች
ስለመሰባሰብ

አረንጓዴ ቀለም ያለው
ሰፈር
ቦታው ከሚይዘው 80% ፤
ከ 250 ሰዎች ያልበለጠ
ቦታው ከሚይዘው 60% ፤
ከ 100 ሰዎች ያልበለጠ

ቢጫ ቀለም ያለው ሰፈር
ቦታው ከሚይዘው 60%
፤ ከ 100 ሰዎች ያልበለጠ
ቦታው ከሚይዘው 40%
፤ ከ 50 ሰዎች ያልበለጠ

ብርቱካንማ ቀለም ያለው
ሰፈር
ቦታው ከሚይዘው 40%
፤ ከ 50 ሰዎች ያልበለጠ
ቦታው ከሚይዘው 20%
፤ ከ 25 ሰዎች ያልበለጠ

ቀይ ቀለም
ያለው ሰፈር
20 ሰዎች
10 ሰዎች

ከእነዚህ ውሳኔዎች ውስጥ ከፊሎቹ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚቆዩ ናቸው ፤








የማህበራዊ አገልግሎትና የተለያዩ ቋሚ አገልግሎትን የሚሰጡ የትምህርት ተቋሞች ፤
የመጓጓዣ መስመሮችና የአየር በረራ አገልግሎቶች ፤
የሥራ ቦታዎች - ደንበኞችን ተቀብለው የሚያስተናግዱ ቦታዎችን አያጠቃልልም ፤
በተፈጥሮ የሽርሽር ቦታዎች ላይ ያሉ የሕዝብ ክምችቶች ፤ የተቀደሱ ቦታዎች ፤ ሙዚየሞችና ትልልቅ የገብያ
ቦታዎች / ኬኒዮኖች ፤
ባህልን የሚያንፀባርቁ መስተናገጃዎች ፤
የስፖርት መስተናገጃዎች ፤
የምግብ መሸጫ ሱቆች ፤ የንፅህና መጠበቂያና የመደኀኒት መሸጫ ፌርማሲዎች ፤

ቀይ ቀለም ያለባቸው የከተማ አስተዳደሮች ( እስከ 01.09.2020 ዓ.ም ነው)
ዳሊያት ኤል ካርሜል ፤ ቲራ ፤ ኤይን ማሃል ፤ ኤማኒኤል ፤ ክፋር ካሰም ፤ ኦስፊያ ፤ ሸአር ሃኔጌብ ፤ ክፋር ካና ፤ ረኻሲም ፤
ዜሜር ፤ ኤል ባቶፍ ፤ ላኪያ ፤ ቤት ጃን ፤ ኤአብሊን ፤ መአሌ ኢሮን ፤ ክፋር ባራ ፤ ጃልጁሊያ ፤ ነኻል ሶሬቅ ፤ ከአብያ ታራሽ
፤ ኻጅጅራ ፤ ጀዲዲያ መኸር ፤ ኡም ኤል ፋኸም ፤ ጃት ፤ ቲቤሪያ ፤ በይታር ኢሊት ፤

በኤሉል ወርና በቲሽሬ ዓመት - በዓሎች ወቅት ጸሎት ስለማድረስ ፤
በኤሉል ወርና በቲሽሬ ዓመት- በዓሎች የሚደረጉት ጸሎቶች አስፈላጊነታቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት፣ ይህ ትዕዛዝ
ጸሎቶችን ለተወሰኑ ጊዜዎች እንዲካሄዱ መመሪያ ይሰጣል ። በትሽሬ ወር ላይ የሚደረጉ ጸሎቶችን ክፍት በሆኑ በታዎችና
በቡድን በመከፋፈል ማከናወን የተፈቀደ ነው ። በአንድ የጸሎት ማድረሻ ቦታ ውስጥ መገኘት የሚችሉት ቋሚ የጸሎት
አድራሾች ብዛት ከ 20 መብለጥ የለበትም ። ይህም መሆን የሚችለው የማህበረሰቡን ጤንነት በመጠበቅ ነው ፤ እነዚህ
የማህበረሰቡን ጤንነት የመጠበቂያ ሁኔታዎችም ፤ አንዱ ቡድን ከሌላናው ቡድን የ 2 ሜትር እርቀትን መጠበቅ ፤
እያንዳንዱ የቡድኖች መሰባሰቢያ ቦታ በመከለያ ገመድ ምልክት ማድረግ ፤ ቋሚ በሆኑ ቡድኖች በአንድ ላይ መቀመጥ ፤
አብረው የማይኖሮ ሰዎችን ደግሞ የ 2 ሜትር ዕርቀትን በመጠበቅ ማስቀመጥ ፤ ይህም ማለት ቢያንስ ቢያንስ ወይም በዛ
ከተባለ የአንድ ወንበር ዕርቀት መጠበቅ ፤ የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን የሚከታተል ኋላፊ ሰው በቦታው መመደብ ፤ ከዚያ
በተጨማሪም ፤ ጸሎተኞችን በየተመደቡበት ቡድኖቻቸው የሚያስቀምጥ ኋላፊ መመደብ ፤

የቢጫና የአረንጓዴ ቀለማት ባላቸው ቦታዎች ውስጥ የሰርግ ወይም የደስታ ዘፈን / ዳንስ የአሰራር ዘዴ ፤
አረንጓዴና ቢጫ ቀለማት ባሉባቸው ቦታዎች ውስጥ እስከ 100 ደንበኞችን ያሳተፈ ድርጊቶችን መፈፀም ይቻላል ፤ ይህም
ሲባል ድርጊቱ የሚፈፀመው ክፍት በሆኑ ቦታዎች ፤ ደንበኞችን በማስቀመጥና ምንም ዓይነት ዘፈን / ዳንስ ሳያደርጉ መሆን
አለበት ፤
ለተጨማሪ መመሪያዎችና ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት - በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መ/ቤት የኢንተርኔት ድረ-ገጽ
መመልከት ትችላላችሁ ፡፡

