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የተከበሩ አፇ-ጉባኤ 
  
የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት 
  
በተከበረው ምክር ቤት ፉት ቀርቤ ይህንን የጤና ሚኒስቴር  የኮሮና ወረርሽኝ አገራዊ ምሊሽ፣ 
አሁን ያሇበትን እንዱሁም ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫና ምክረ ሀሳብ የሚያሣይ ሪፖርት 
እንዲቀርብ እዴለን ስሊገኘሁ በራሴ እና በጤና ሚኒስቴር ስም አመሰግናሇሁ፡፡ 

 

መግቢያ  

የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ ሇመጀመሪያ ዯረጃ በቻይና ከታየበት ጊዜ አንስቶ በከፌተኛ ፌጥነት ወዯ 

ሁለም  ክፌሇ አህጉራት  በመሰራጨት በዓሇማቀፌ ዯረጃ ከ200 በሚበሌጡ ሀገራት ሊይ 

ተከስቶ ወዯ 29 ሚሉዮን የሚጠጉ ሰዎችን በማጥቃት ከዘጠኝ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሰዎቸ 

በሊይ ሇሞት ዲርጓሌ፡፡ እስከሁን ዴረስም ከታማሚዎች ውስጥ 72% ገዯማ ከበሽታው ያገገሙ 

ሲሆን ቀሪዎቹ አሁንም ቢሆን ከበሽታው ያሊገገሙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ወዯ 1% 

የሚሆኑት በፀና የታመሙ ናቸው።   

በአፌሪካ አህጉር የወረርሽኙ ሥርጭት በላልች የዓሇማችን ክፌልች ከታየው አንጻር ሲታይ 

ዝግ ያሇ የስርጭት ፌጥነት ሲኖር እስከአሁን በላሊው አሇም ሊይ ካስከተሇውም ሞት አኳያ 

በንጽጽር የቀነሰ ነው። ሇዚህም እንዯምክንያት ሉጠቀስ የሚችሇው በአፌሪካ ያሇው የህፃናት እና 

ወጣቶች ብዛት አንደ ሲሆን (በአፌሪካ አማካኝ እዴሜ 19.7 ነው) በላሊ በኩሌ ዯግሞ አሁን 

ባሇው የምርመራ እና ቅኝት ብቃት ከላሊው ዓሇም አንጻር ዝቅተኛ በመሆኑ የታማሚዎችን 
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ብዛት በትክክሌ ሇመሇየት እንቅፊት በመሆኑ ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ። በመሆኑም በአፌሪካ 

ወረርሽኙ በ57 ሀገራት ሊይ ተከስቶ ከ 1.3 ሚሉዮን በሊይ ሰዎች በበሽታው የተጠቁ ሲሆን 

ከ32 ሺህ በሊይ ሰዎች ዯግሞ በበሽታው ምክንያት ሇሞት ተዲርገዋሌ። እስከአሁን ዴረስም 

በበሽታው ከተያዙት ውስጥ ወዯ 81% የሚሆኑት ያገገሙ ሲሆን የተቀሩት አሁንም ከበሽታው 

ያሊገገሙ ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ 0.7% የሚሆኑት በፀና የታመሙ ናቸው። 

ከዚህ አንጻር ሀገራችን በምትገኝበት የምስራቅ አፌሪካ ቀጠና ውስጥም በየእሇቱ በሺህዎች 

የሚቆጠሩ ሰዎች በበሽታው እየተጠቁ ሲሆን እስከ አሁንም ከ150 ሺህ በሊይ ሰዎች በበሽታው 

የተጠቁ ሲሆን ከ2900 በሊይ ሰዎችም ሇሞት ተዲርገዋሌ። እስከአሁን ዴረስም በበሽታው 

ከተያዙት ውስጥ ወዯ 55 % የሚሆኑት አገግመዋሌ፡፡  በተሇይም ኢትዮጵያ (66ሺ) እና ኬንያ 

(36 ሺ) በሊይ ታማሚዎችን ያሎቸው ሲሆን ይህም ዯግሞ ከቀጠናው ከፌተኛ የታማሚዎችን 

ቁጥር ያስመዘገቡ ሀገራት ያዯርጋቸዋሌ።  

በሽታው ከጤናም ባሇፇ በሃገራት ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴያቸው ሊይ 

ከፌተኛ አለታዊ ጫና አሳዴሯሌ፡፡ በመሆኑም ሀገራት በጤናው፣ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚ እና 

ላልች ዘርፍች በኩሌ የተሇያዩ የዝግጅት እና የምሊሽ ሥራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋሌ። በተመሳሳይ 

በሃገራችን የወረርሽኙን ሥርጭት በመግታት በሽታው በህብረተሰቡ ጤናና በሃገር ኢኮኖሚ ሊይ 

የሚያስከትሇውን ጉዲት ሇመቀነስ የሚያስችለ የተሇያዩ እርምጃዎችን መንግስት በሽታው ወዯ 

ሃገር መግባቱ ከተረጋገጠበት ጊዜ አንስቶ ሲወስዴ መቆየቱ ይታወሳሌ። ከዚህም ጋር ተያይዞ 

ትምህርት ቤቶች እንዱዘጉ ተዯርጓሌ፣ በርካታ ሰዎች የሚሳተፈባቸው የህዝብ ስብሰባዎች 

ታግዯዋሌ፣ ከውጭ ወዯ ሃገር ውስጥ የሚገቡ መንገዯኞች በአስገዲጅ ሇይቶ ማቆያ ውስጥ 

እንዱቆዩ ተዯርጓሌ፡፡ እነዚህን እርምጃዎች በተሟሊ መሌኩ ማስፇጸም እንዱቻሌም 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇአምስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅና አስፇጻሚ 

ግብረ-ሃይሌ በማቋቋም ወረርሽኙን ሇመከሊከሌ ከፌተኛ ርብርብ ሲያዯረግ መቆየቱ ይታወቃሌ፡፡ 

በ 2012 ሉዯረግ ታስቦ የነበረው ሃገራዊ ምርጫም ሇበሽታው ሥርጭት መስፊፊት ሉያዯርስ 

የሚችሇውን ተጽዕኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሰፉ ጥናትና የባሇሙያዎች ምክክር ከተዯረገ 

በኋሊ በፋዳሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት እንዱራዘም ተዯርጓሌ። 

በአጠቃሊይ የጤና ሚኒስቴር ወረርሽኙ ያሇበትን ሁኔታ እንዱሁም በመንግስት በኩሌ በጊዜ 

የተወሰደ እርምጃዎችን አስመሌክቶ በየጊዜው ጥናት እያጠናና በሃገር ውስጥ እዱሁም በውጭ 
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ሃገር ያለ ባሇሙያዎችን እያማከረ፣ የሃገራትን ተሞክሮና የዓሇማቀፌ ተቋማትን ምክር 

ከግምት ውስጥ ያስገባ ምክረ-ሃሳብ የማቅረብ ሃሊፉነት እንዲሇበት ይታወቃሌ፡፡  

በዚህም መሰረት ወረርሽኙ በሃገራችን ውስጥ እስከ አሁን ካሳየው ባህርይ አንጻር በቀጣይ 

ሉፇጠር የሚችሇውን አጠቃሊይ ባህርይ አስመሌክቶ የተሠሩ ትንበያዎችን፣ በሽታውን 

ሇመቆጣጠር የተወሰደ እርምጃዎች እንዱሁም ያስከተለትን እና ወዯፉት ሉያስከትለ 

የሚችለትን ተጽዕኖዎች አጠቃሊይ ሪፖርት እና እነዚህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተሇያዩ 

ጥናቶችን በማዴረግና የባሇሙያዎች አማካሪ ካውንስሌ በማማከር የተዘጋጁ ምክረ ሃሳቦችን 

አቀርባሇሁ፡፡ 

በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአሁኑ ወቅት የሚገኝበት አጠቃላይ ሁኔታ 

የ ኮቪዴ-19 በሽታ በሃገራችን ውስጥ ወዯ ሁለም ክሌልች የተሰራጨ ሲሆን እንከ አሁን ዴረስ  

በሁለም  ዞኖችና ከ 900 በሊይ ወረዲዎች ውስጥ ተከስቷሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አሳሳቢ በሆነ 

መሌኩ የጉዞም ታሪክ ሆነ ከታመመ ሰው ጋር ንክኪ የላሊቸው የኮቪዴ-19 ታማሚዎች 

በሁለም ክሌልች እና ከተማ አስተዲዯሮች ተገኝተዋሌ። በአገር አቀፌ ዯረጃ፣ የኮቪዴ-19 በሽታ 

ከተገኘባቸው ውስጥ 95 በመቶ የታወቀ የጉዞ ታሪክ በላሊቸው የማህበረሰብ ክፌልች ሊይ 

የተከሰተ ስርጭት ነው(community transmission)፡፡ ይህም ዯግሞ ወረርሽኙ በማህበረሰቡ 

ውስጥ በተሇያየ መጠንም ቢሆን እየተስፊፊ መምጣቱን ያሳያሌ።  

በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ መስከረም 6, 2013 ዴረስ 1,165,647 የሊቦራቶሪ ምርመራ የተዯረገ 

ሲሆን ይህም አገራቸን በአጠቃሊይ ምርመራ ብዛት ከአፌሪካ 3ኛ እንዱሁም ዯግሞ የምርመራ 

ብዛት ከእያንዲንደ 1 ሚሉየን ህዝብ አንፃር 22ኛ ዯረጃ ሊይ ትገኛሇች፡፡ እንዯ ኢትዮጵያ ሁለ 

ከፌተኛ የህዝብ ቁጥር ዯረጃ  ካሊቸው አገራት አንፃር ሲታይ አፇፃፀሙ ጥሩ የሚባሌ ነው፡፡ 

ሇአብነት ያህሌ ናይጄሪያ 39ኛ እና ግብፅ 41ኛ ዯረጃ ሊይ ይገኛለ፡፡  

በኢትዮጵያ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በአሁኑ ወቅት የሚገኝበት አጠቃሊይ ሁኔታ የሚከተሇውን 

ይመስሊሌ፦ 

 በኢትዮጵያ እስከ መስከረም 6 ከተዯረገው ምርመራ ውስጥ 66,224 ሰዎች (5.7%) 

በበሽታው እንዯተያዙ የተረጋገጠ ሲሆን 58 በመቶ ያህለ በአዱስ አበባ ሲሆን ቀሪው 

ከፌተኛ ቁጥር በኦሮሚያ፣ትግራይ እና አማራ ክሌሌ ይገኛሌ፡፡  
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 62 በመቶው ወንድች ሲሆኑ 38 በመቶው ዯግሞ ሴቶች ናቸው፡፡ 

 78 በመቶው ህሙማን በሊቦራቶሪ ምርመራ ወቅት የበሽታው ምሌክትም ሆነ ህመም 

አሌታየባቸውም፡፡  

 86 በመቶ የበሽታው የተገኘባቸው ከ15-59 ባሇው የእዴሜ ክሌሌ ሲሆኑ ከ25 ዓመት 

በታች ያለት የህብረተሰብ ክፌልች 30 በመቶ ይይዛለ፡፡  

 እስከ መስከረም 6, 2013 ዴረስ 1045 ሰዎች (1.6%ቱ) ሇሞት የተዲረጉ ሲሆን  በጤና 

ተቋምት ህክምና አገሌግልት ካገኙ 33,207 ታካሚዎች ውስጥ  26,665 (80%) 

የሚያህለት ከበሽታው አገግመዋሌ፡፡ በተጭማሪም15,088 ሰዎች የቤት ውስጥ 

ክትትሌና ክብክቤ ማግኘት ችሇዋሌ፡፡፡ በአሁኑ ሰአት ቫይረሱ ካሇባቸው ውስጥ ወዯ 7 

ሺህ የሚዯርሱ ሰዎች ህክምና ማዕከሊት ውስጥ ይገኛለ፡፡ 

 ከ60 ዓመት በሊይ የእዴሜ ክሌሌ ያለ የህብረተሰብ ክፌልች በሽታው ከተገኘባቸው 

ሰዎች ውስጥ 7 በመቶ ቢሆኑም ከሞት አንፃር ግን 53 በመቶውን ይይዛለ፡፡  

አንዴ ግሇሰብ በበሽታው መያዙን የምናረጋግጥበት እስከ አሁን ሲሰራ ከነበረው እና ናሙናን 

ከአፌ እና አፌንጫ በመውሰዴ ከሚዯረገው የሊቦራቶሪ ምርመራ በተጨማሪ በማህበረሰቡ ከዚህ 

ቀዯም በበሽታው ተይዘው የነበሩ ሰዎችን ሇማወቅ የሚሰራ የአንቲቦዱ የዯም ምርመራም በ14 

ከተሞች ሊይ ተካሂዶሌ። በዚህም መሰረት ሇዚህ በሽታ ተጋሌጠው የነበሩ ሰዎች ሰውነታቸው 

በሽታውን ሇመቋቋም የሚያመርተውን አንቲቦዱ (antibody) በዯም ውስጥ በመርመር ወረርሽኙ 

ምን ያህሌ እንዯተስፊፊ ሇማወቅ ተጨማሪ መረጃን ማግኘት ይቻሊሌ። በመሆኑም በዚህ ዲሰሳ 

መሰረት በሀገር አቀፌ ዯረጃ የበሽታው ክስተት በአማካይ 4.5 % ሲሆን ይህ ግን ከክሌሌ ክሌሌ 

እና ከከተማ ከተማ የተሇያየ ነው። ሇዚህ ማሳያ የሚሆነው በአዱስ አበባ የበሽታው ክስተት 

በአማካይ 4.1% ሲሆን በላልች ክሌልች ዯግሞ ከዚህ የሚበሌጥ ሥርጭት ተመዝግቧሌ 

(ጋምቤሊ ከተማ= 9.3%፣ ዴሬዯዋ ከተማ=7.7%፣ጅግጅጋ= 7.5% እና  ሀረሪ ከተማ=5.5%)። 

በመሆኑም ከዚህ ዲሰሳ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በጥናቱ በተካተቱት 14 ከተሞች ውስጥ 

የበሽታው ሥርጭት በማህበረሰቡ ውስጥ መኖሩን ነው።   

አገር አቀፍ የማህበረሰብ-አቀፍ ንቅናቄ እና ምርመራ(ማንም) ዘመቻ 

የኮቪዴ ወረርሽኝን ስርጭት በተሻሇ ሇመረዲትና ሇመቆጣጠር፤  በቀጥተኛና በተዘዋዋሪ 

በበሽታው ጉዲት የዯረሰባቸውን ሇመታዯግ እና  መሰረታዊ የጤና፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
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አገሌግልቶችን ሇማስቀጠሌ ያስችሌ ዘንዴ ከነሀሴ 1 እስከ 30 ዴረስ የዘሇቀ አገር አቀፌ 

የማህበረሰብ ንቅናቄ እና ምርመራን ዘመቻ የተከናወነ ሲሆን ዘመቻውም የሚከተለትን 

ውጤቶች አስገኝቷሌ፡፡ 

 ባሳሇፌነው አንዴ ወር ውስጥ፣ በመሊ አገሪቱ 8 ሚሉዮን ቤቶች ተጎብኝተው፣ 

ሇነዋሪዎቹ አስፇሊጊ የሆኑ መሌእክቶች እንዱዯርሳቸው ተዯርጓሌ፡፡ ወዯ 1 ሚሉዮን 

የሚጠጉ ሇበሽታው ተጋሊጭ ሰዎች መሇየት ተችሎሌ 

 በህትመት ውጤቶች አማካይነት ከ12 ሚሉዮን ሇሚበሌጡ ሰዎች የጤና መሌእክቶችን 

እንዱዯርሱ ተዯርጓሌ። የኤላክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሀንን በመጠቀም ከ40 ሚሉዮን 

ሇሚበሌጡ ወገኖች መሌእክት በማዴረስ፣ ባህሪያቸውን እንዱሇውጡ፣ በሽታውን 

ሇመከሊከሌ ቀጥተኛ ተሳትፍ እንዱያዯርጉ ምክር ተሇግሷሌ፡፡ 

 ወረርሽኙን ሇመከሊከሌ ከሚረደ መንገድች አንደና ዋነኛው ማስክን መጠቀም 

እንዯመሆኑ መጠን፣ “ማስክ ኢትዮጵያ” የሚሌ ንቅናቄ በማስጀመር ዘመቻው በሁለም 

ክሌልች እና የመስተዲዯር ከተሞች ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ ተካሂዶሌ፡፡ 

 በኢንደስትሪ ፓርኮች፣ በማረሚያ ቤቶች፣የተፇናቃይና የስዯተኞች ካምፕና በመሳሰለት 

ቦታዎች በሚገኙ ሰዎች ሊይ በማተኮር በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን፣ የማስተማር 

እና በተወሰነ መሌኩ የምርመራ ስራ መስራት ተችሎሌ፡፡ 

 በነሀሴ ወር ውስጥ በእዴሜ የገፈ እና ከፌተኛ ተጋሊጭነት አሊቸው በሚባለ ወገኖች 

ሊይ በማተኮር በአጠቃሊይ 575 ሺ ሰው በማንም ዘመቻ መመርመር የተቻሇ ሲሆን 

ይህም በሽታው ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ የተመረመረውን ሰው ቁጥር ከእጥፌ በሊይ 

አሳዴጓሌ፡፡ 

 ከዘመቻው በፉት በቫይረሱ የተያዘው ሰው ቁጥር 20,924 የነበረ ሲሆን በነሏሴ ወር 

ብቻ በቫይረሱ እንዯተያዙ የታወቀው የሰው ቁጥር 37,748 ነበር፡፡ ይህም እስካሁን 

በሽታው ከተገኘባቸው ወዯ 64 ከመቶ የሚሆነው የተገኘው በነሏሴ ወር ውስጥ ነበር 

ማሇት ነው፡፡  

 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከሊከለ እንዱህ በተጠናከረ ሁኔታ በአገር አቀፌ ዯረጃ 

ሲከናወን ላልች መሰረታዊ የጤና አገሌግልቶቻችን እንዲይሰተጓጎለ ጥረት ተዯርጓሌ። 

 በዘመቻው የኮቪዴ 19 የበሽታ ስርጭት በተሻሇ ከማወቅ በተጨማሪ የመከሊከሌና 

የመቆጣጠር አቅምን በከፌተኛ ዯረጃ ማሳዯግ ተቸሎሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ የሚከተለትን 

መግሇፅ ይቻሊሌ 
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o በየዯረጃው የአመራሩን ትኩረት ከማግኘት አንፃር ከፌተኛ መሻሻሌ ታይቷሌ፣ 

o በመገናኛ ብዙሃን(ሚዱያ) እና ላልች ስራዎች ሰፉ የግንዛቤ ማስጨበጥ 

ስራዎችን ተከናውነዋሌ፣ 

o የቅኝት ስራ ሇመስራት የሚያስፇሌጉ አዯረጃጀቶች በስፊት ማዯራጀት ተችሎሌ፡፡

ከ10,500 በሊይ የዴንገተኛ ምሊሽና የበሽታ ቅኝት የሚያከናውኑ ቡዴኖች 

ማዯራጀት ተችሎሌ፣ 

o የሊበራቶሪ ናሙና መሰብሰቢያ ቦታዎችን በየወረዲው ማስፊት ተችሎሌ 

o የምርመራ አቅም በከፌተኛ ዯረጃ አዴጓሌ፡፡ በነሃሴ ወር በቀን በአማካይ 19 ሺ 

ምርመራ ማከናወን ተችሎሌ ፣ 

o በጤና ተቋማትና የአሌጋ ቁጥር ማሳዯግና የቤት ውስጥ ህክምና አገሌግልት 

ማስጀመር ችሇናሌ 

የቀጣይ ወራት ትንበያ 

የጤና ሚኒስቴር ከተሇያዩ በሃገር ውስጥና ከሃገር ውጪ ባለ የዘርፈ ባሇሙያዎች የተሇያዩ 

ዘዳዎችን (methodologies) በመጠቀም  የትንበያ ሞዳልችን የሰራን ሲሆን፣ ከሳይንሳዊ 

ትንበያዎች እንዯምንረዲው በበሽታው የሚዘውን የሰዎች ቁጥር፣ የሞት ቁጥርና ወረርሽኙ 

ከፌተኛው ቁጥር/ጣሪያ (peak) የሚዯርስበት ጊዜ በዋናነት የሚወሰነው በአካሇዊ መራራቅና፣ 

በተሇይ የአፌና አፌንጫ መሸፇኛ ጭንብሌ የሚተገበርበት ዯረጃ ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ አካሊዊ 

ርቀት 25 በመቶና የአፌና አፌንጫ  50 በመቶ የህብረተሰብ ክፌሌ ውስጥ መተግበር ከተቻሇ  

ምንም አይነት እርምጃ ባይወሰዴ ሉዯርሰ ከሚችሇው የበሽታ ስርጭትና ሞት አንፃር፣  በ92 

በመቶ መቀነስ እንዯሚቻሌ ያሳያሌ፡፡  የአፌና አፌንጫ መሸፇኛ ጭንብሌና ሁለም እንዱጠቀም 

ማዴረግ  ከተቻሇ ዴግሞ  ስርጭቱን በከፌትኛ መጥን መቀነስና ወረርሽኙ ከፌተኛው 

ቁጥር/ጣሪያ (peak) የሚዯርስበት ጊዜ በማራቅ፣ የሞት መጠንን በእጅጉ ከመቀነሱም በሊይ 

በጤናው ስርዓት፣በማህበራዊ፣ኢኮኖሚና በፖሇቲካ ዘርፌ ሉዯርስ የሚችሇውን ጉዲት መቀነስ 

ይቻሊሌ፡፡  

ምንም እነኳን እነዚህ የትንበያ ሌምምድች ወዯፉት ሉኖር የሚችሇውን ክስተት ሇመረዲት 

ጠቃሚ ቢሆኑም፤  እርግጠኛ ባሌሆኑ ታሳቢዎች  (Assumptions) ሊይ የተመሰረቱ 

በመሆናቸው፣ እንዱሁም በሽታው አዱስ ከመሆኑ አንጻር የስርጭት ባህሪውና የሚያስከትሇው 



7 | ገጽ 
 

ተጽዕኖ ሊይ ያሇው ዕውቀት ምለዕ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ በበሽታው የሚያዘውን የሰዎች 

ቁጥር፣ የሞት ቁጥር፣ ወረርሽኙ ከፌተኛው ቁጥር/ጣሪያ (peak) የሚዯርስበት ጊዜ ፣ ሉያዯርስ 

የሚችሇው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጫና በዋናነት የሚወሰነው በሽታውን ሇመከሊከሌ 

እንዯመንግስትና ህዝብ በምንወስዯው ቁርጠኝነት ነው፡፡  

ወረርሽኙን ለመከላከል በመንግስት የተወሰዱ እርምጃዎች 

በሽታው እ.ኤ.አ ዱሴምበር 31 ቀን 2019 በቻይና ሁቤ ግዛት ውሃን ከተማ መከሰቱ ሪፖርት 

ከተዯረገበት ጊዜ አንስቶ  አስፇሊጊውን የቅዴመ ዝግጅትና የመከሊከሌ ሥራዎች ሲሰሩ 

ቆይተዋሌ፡፡ የዓሇም ጤና ዴርጅት የዴንገተኛ ህብረተሰብ ጤና አዯጋዎች አሇርት መሌዕክት 

እንዯዯረሰ፡- 

• ታህሳስ 22 ቀን 2012 ዓ.ም፣ የዴንገተኛ ህብረተሰብ ጤና አዯጋዎች ዝግጁነትና ምሊሽ 

ቡዴኖች ተዯራጅተው ወዯ ሥራ እንዱገቡ ተዯርጓሌ፣ 

• ጥር 18 ቀን 2012 ዓ.ም. የዴንገተኛ ህብረተሰብ ጤና አዯጋ ኦፕሬሽን ማዕከሌ ወዯ 

ሥራ እንዱገባ ተዯርጓሌ፤  በሃገር መውጫና መግቢያ በሮች ሊይ በተሇይም በቦላ 

ዓሇማቀፌ አውሮፕሊን ማረፉያ የሙቀት ሇኬትና ሌየታ ስራ ተጀምሯሌ፣ 

• የካቲት 21 ቀን 2012 ዓ.ም. የብሄራዊ ሚኒስተሮች ኮሚቴ በክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር 

ተቋቁሟሌ፣ 

• መጋቢት 4 ቀን 2012 ዓ.ም. የመጀመሪያው የኮቪዴ-19 ታማሚ ተሇይቷሌ፣ 

• መጋቢት 7 ቀን 2012 ዓ.ም. የመጀመሪያው ዙር እርምጃዎች ተወስዯዋሌ (ትምህርት 

ቤቶች ተዘግተዋሌ፣ ህዝባዊ ስብሰባዎች ታግዯዋሌ፣ የአካሊዊ መራራቅ እርጃዎች 

ተወስዯዋሌ)፣ 

• መጋቢት 14 ቀን 2012 ዓ.ም.  ወዯ ሃገር ቤት የሚመጡ መንገዯኞች 14 ቀናት 

አስገዲጅ የሇይቶ ማቆያ ውስጥ እንዱቆዮ ተወስኗሌ እንዱሁም 

• መጋቢት 30 ቀን 2012 ዓ.ም. አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ እስከ ነሀሴ 30 ተግባራዊ 

ሆኗሌ፡፡ 

መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በየዯረጃው የሚያስፇጽምና በአጠቃሊይ የወረርሽኝ መከሊከሌና 

መቆጣጠር ሥራውን ማስተባበር የሚችሌ አዯረጃጀት በመፌጠር ይህንን አዯገኛ ወረርሽኝ ዘርፇ 

ብዙ ምሊሽ ሲሰጥ ቆይቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት በርካታ ንዑሳን ኮሚቴዎች ያለት የሚኒስትሮች 
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ኮሚቴ፣  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ ንዑስ ኮሚቴዎቹን 

ሇመጥቀስ፡ 

 ሀብት ማሰባሰብ ንዑስ ኮሚቴ 

 ሇይቶ ማቆያ ቦታዎች ዝግጅት ንዑስ ኮሚቴ 

 የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ንዑስ ኮሚቴ 

 የኮሚዩኒኬሽን ንዑስ ኮሚቴ 

 የጤና ንዑስ ኮሚቴ 

 ማክሮ ኢኮኖሚ ንዑስ ኮሚቴ 

 ዯህንነት እና ህግ ማስከበር ንዑስ ኮሚቴ 

 የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ ንዑስ ኮሚቴ 

 የውጪ ጉዲይ ንዑስ ኮሚቴ 

 የሇይቶ ማቆያ አስተዲዯር ንዑስ ኮሚቴ 

 የቀብር አስፇፃሚ ንዑስ ኮሚቴ  

በክሌሌ ዯረጃ በርዕሰ መስተዲዯሮች/ በምክትሌ ርዕሰ መስተዲዯሮች የሚመሩ ግብረኃይልች 

ተቋቁመው ምሊሹን እየመሩ ይገኛለ፡፡ በጤናው ዘርፌ በኢትዮጲያ የህብረተሰብ ጤና 

ኢንስቲትዩት እና በተመሳሳዩ በየክሌለ በርካታ ንዑሳን ቡዴኖች ያለት የዴንገተኛ ህብረተሰብ 

ጤና አዯጋ ምሊሽ ማስተባበሪያ ማዕከሌ፤ በጤና ሚኒስቴር ንዑሳን ቡዴኖች ያለት የኮቪዴ 

አስተባባሪ ግብረ ሀይሌ፤ እንዱሁም ንዑሳን ኮሚቴዎች ያለት የባሇሙያዎች አማካሪ ካውንስሌ 

በማቋቋም ከፌተኛ ስራ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡   

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ በተሇይም በአዱስ አበባ ከተማ በአፌና አፌንጫ መሸፇኛ 

አጠቃቀም፣ በአካሊዊ ርቀት  እና የእጅ ንጽህና አጠባበቅ ሌምዴ ሊይ መሻሻልችን ያመጣ 

ከመሆኑም በተጨማሪ፤ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን በ 50 በመቶ በመቀነሱ ፣ ጭፇራ 

ቤቶች እና መጠጥ ቤቶች በመዝጋቱ፣ የስፖርት ሁነቶችን በማስቀረቱና እንዱሁም በኃይማኖት 

ተቋማትና በሃይማኖት በአሊት ወቅት ሉኖር የሚችሇውን ከፌተኛ ሥርጭት በከፉሌ ማስቀረት 

በመቻለ ከፌተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷሌ፡፡ 

በተጨማሪም በህብረተሰቡ ሊይ ሉዯርስ የሚችሇውን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ 

ሇማቃሇሌ እዱቻሌ ሇስጋት ተጋሊጭ የሆኑ አቅመ ዯካሞችን ሇማገዝ የሚያስችለ አዯረጀጀቶች 
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በመንግስትና በህብረተሰቡ ጥረት ተፇጥሯሌ፡፡ በእነዚህ አዯረጃጀቶች በኩሌ የአፌና አፌንጫ 

መሸፇኛ፣ የአሌኮሌ ሳኒታይዘርና ላልች የመከሊከያ ቁሳቁስ እንዱሁም የምግብ እና የህክምና 

ቁሳቁስ ዴጋፌ በየአካባቢው ሲዯረግ ቆይቷሌ፡፡ በተጨማሪም በህብረተሰቡና በመንግስት ትብብር 

የምግብ ባንኮች ተቋቁመዋሌ፡፡ 

በዘርፇ ብዙ ምሊሽ በኩሌም በተሇይ ጤና ሚኒስቴር ፤ ሰሊም ሚኒስቴር፤ ትራንስፖርት 

ሚኒስቴር፤ ውጭ ጉዲይ ሚ/ር ፤ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚ/ር ፤ ባህሌና ቱሪዝም ሚ/ር፤ 

አዯጋ ስጋት መከሊከሌና ዝግጁነት ኮሚሽን ፤ አየር ማንገዴ፤ ክሌሌና ከተማ መስተዲዴሮች፤ 

የፋዯራሌና  የክሌሌ ፖሉስ እና ላልች በመቀናጀት የተመሊሾች፤ የመንገዯኞች እና የረጅም 

ርቀትና ዴንበር ተሻጋሪ ጭነት መኪና አሽከርካሪዎችን እንዱሁም የትምህርት ዘርፌም ትምህር 

ቤቶችንና ከፌተኛ የትምህርት ተቋማትን ወዯ ጊዜያዊ ሇይቶ ማቆያነት በመቀየር ከፌተኛ 

አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ በተጨማሪም ከንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒሰቴር እና ኢንቨስትመንት 

ኮሚሽን ጋር የሃገር ውስጥ አምራቾችንና የኢንደስትሪውን ዘርፌ ያካተቱ በተሇይም ሇኮቪዴ 

መከሊከሌና መቆጣጠር የሚያስፇሌጉ ግብዓቶች እንዱያመርቱ በማዴረግ በርካታ ስራዎች 

ተሰርተዋሌ፡፡  

በመሆኑም መንግስት አስፇሊጊ የሚባለ እርምጃዎችን ፇጥኖ የወሰዯ ሲሆን የመከሊከሌ 

ሥራዎችንም ሇማስፇጸም እና ሇመከታተሌ ይረዲ ዘንዴ ከፋዯራሌ ጀምሮ እስከ ወረዲ ዴረስ 

በከፌተኛ የመንግስት ባሇስሌጣናት የሚመሩ መዋቅሮችን አቋቁሟሌ። እንዯ “Our World in 

Data” የተሰኘ ዓሇም አቀፌ መረጃ ተንታኝ ተቋም የኮቪዴ-19ን ወረርሽኘ ሇመግታት ሀገራት 

የወሰደትን እርምጃዎች ምን ያህሌ ጥብቅ መሆናቸውን የገመገመ ሲሆን በዚህም መሰረት 

ከ100% (በጣም ጥብቅ) ኢትዮጵያ በሚያዚያ ወር መጀመሪያ ሊይ 80% ያስመዘገበች ሲሆን 

በዚህ ሁኔታ እስከ ሰኔ ቆይቶ በሰኔ ወር አራተኛ ሳምንት ውስጥ ወዯ 70% ዝቅ ብሎሌ። 

በነሀሴ ወር አጋማሽ ግን ተሻሽል 78% የዯረሰ ሲሆን ይህም እንዯ “Our World in Data” 

ግምገማ ሊምሳላ ከኬኒያ፣ ሱዲን፣ ግብፅ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሉያ እና ጋና ሲነጻጸር የኢትዮጵያ 

ውጤት የተሻሇ ሲሆን አንዲንዴ ሀገራት ዯግሞ ከኢትዮጵያ የተሻሇ ውጤት አስመዝግበዋሌ። 

በጤናው በኩል የተሰሩ የዝግጅት እና ምላሽ ስራዎች 

በጤናው ግብረ ሀይሌ ከተሰሩት ዋና ዋና  የቅዴመ ዝግጅትና የምሊሽ ስራዎች መካከሌ 

የሚከተለት ናቸው፦  
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እቅዴና ትንበያ  

ወቅቱን ያገናዘበ የአዯጋ ጊዜ ቅዴመዝግጅትና ምሊሽ እቅዴ እንዱሁም የትንበያ በሶስት ዙር  

ተሰርቷሌ። 

የሊብራቶሪ ምርመራ  

በየዯረጃው ያሇውን የምርመራ አቅም ከማጠናከር አንጻር ምርመራ የሚሰጥባቸውን 

ሊብራቶሪዎች ቁጥር ምንም ካሌሇበረበትና ወዯ ውጪ ሌኮ ከማስመርመር ተነስቶ ወዯ 54 

ሊቦራቶሪዎች ማሳዯግ የተቻሇ ሲሆን ከመጋቢት እስከ መስከረም ባሇው ጊዜ በ24 ሰዓት 

የሚሰራውን የምርመራ መጠን ከ 50 ወዯ 19000 ምርመራ ማሳዯግ ተችሎሌ፡፡ የምርመራ 

አቅምን አሁንም በቀጣይ ሇማሳዯግ በተሇይ የግለን ዘርፌ በማሳተፌ እየተሰራ ሲሆን፤ በሀገር 

ውስጥ የምርመራ ኪቶችን ከቻይና ዴርጅትና መንግስት ጋር በመተባባር ማምረት ጀመረናሌ፡፡ 

ሃብት ማሰባሰብና ማከፊፇሌ 

ሇጠንካራ ምሊሽ 360 ሚሉየን የኣሜሪካ ድሊር እንዯሚያስፇሌግ የተሇየ ሲሆን ከአሇምአቀፌ 

አጋር ዴርጅቶችና የግለን ሴክተር ጨምሮ ከላልች አካሊት ሇጤናው ምሊሽ 122,246,628.70 

ድሊር የተሰበሰበ ሲሆን ከመንግስት 3.9 ቢሌየን ብር (109,109,807.97 ድሊር) መመዯብ 

ተችሎሌ::  

በግዢና በእርዲታ 1,003,257,460 ብር የሚያወጡ ሇህክምና አስፇሊጊ የሆኑ 

መዴኃኒቶች/ግብዓቶች፤ እንዯ የኦክስጂን ሲሉንዯሮችን፣ የበሽተኛ አሌጋዎችን፣ እና 

ቬንትላተሮችን የመሳሰለ የህክምና መሳሪያዎች የሊቦራቶሪ ግብዓቶች ሇክሌሌ እና ዩኒቨርሲቲ 

ሆስፒታልች ተሰራጭቷሌ። በተጨማሪ የወረርሽኙን መስፊፊት ሇመግታትና የጤና 

ባሇሞያዎችና ሰራተኞችን ዯህንነት ሇመጠበቅ በዕርዲታና በግዢ የተገኙ 823 ሚሌየን ብር 

የሚገመቱ የራስን መጠበቂያ/መከሊከያ እና የፅዲት ቁሳቁሶች በተሇያየ ዙር ተሰራጭተዋሌ።  

በጥሬ ገንዘብም ሇሁለም ክሌልች እስከአሁን በአራት ዙር የ1,494,320,717 (1.5 ቢሌዮን) 

ብር ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ 

የሰው ሃብት ማጠናከር  

 ከ3900 በሊይ ባሇሞያዎች ዯፋዯራሌና በክሌሌ ተቀጥረው እንዱሰማሩ ተዯርጓሌ 
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 ከቀይ መስቀሌ ማህበር ጋር በመተባበር 15000 የበጎ ፇቃዯኞች በየክሌለ እንዱሰማሩ 

ተዯርጓሌ 

 በኮቪዴ ስራ የተሰማሩ የጤና ባሇሙያዎችና ሰራተኞች የጤና መዴህን ሽፊን እንዱያገኙ 

ተዯርጓሌ 

 ከ14800 በሊይ የጤና ባሇሙያዎች ስሌጠና ተሰጥቷቸዋሌ  

ዴጋፌና ክትትሌ 

 በጤና ሚኒሰቴር ክሌልችን የሚዯግፌ ቡዴን ተቋቁሞ በተሇያየ ዙር ክሌልች ጋር 

እዚያው ሆነው አብሮ በመስራት ሲዯግፈ ቆይተዋሌ፡፡   

 ከኮቪዴ ጎን ሇጎን ላልች መሰረታዊ የጤና አገሌግልቶች እንዲይጎደ በኮቪዴ ወቅት 

የላልች አገሌግልቶች ቀጣይነት ሇማረጋገጥ የሚያግዝ የአተገባባር መመሪያ በመቅረጽና 

በማውረዴ በየሳምንቱም በሚሰበሰቡ መረጃዎች ጠንካራ ክትትሌ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

 ሶስት ዙር ዴጋፊዊ ምሌከታ ተዯርጓሌ በዚህም ሁለም ክሌልችና የከተማ 

መስተዲዴሮች፣ 91 ዞኖች፣ 381 ወረዲዎች 1031 የጤና ተቋማት ተጎብኝተዋሌ  

 ከክሌሌ የጤና ቢሮ ሀሊፉዎች ጋር የጤና ሚ/ር አመራርና ግብረሀይለ ያሇማቋረጥ 

ሳምንታዊ የኦንሊይን ውይይትና ክትትሌ ይዯረጋሌ፡፡  

የህክምና እና የሇይቶ ማቆያ ተቋማት ዝግጁነት  

ሇኮቪዴ 19 ምሊሽ ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ ዋነኛው የሆነው እና አሁንም ተጠናክሮ እየቀጠሇ 

የሚገኘው የህክምና እና የጊዜያዊ ሇይቶ ማቆያ ማዕከሊትን በበቂ ሁኔታ ማዘጋጀት እንቅስቃሴ 

ነው። በመሆኑም የህክምና አቅምን ከማሳዯግ አንጻር 16,289 ሰዎችን መያዝ የሚችለ የሇይቶ 

ማቆያዎችን፣ 21,280 የህክምና አሌጋዎችን እንዱሁም 653 የጽኑ ህሙማን ህክምና 

አሌጋዎችን የያዙ የህክምና ማዕከሊት ማዘጋጀት የተቻሇ ሲሆን፣ በቅርቡ ከአሜሪካ መንግስት 

የተገኙትን ጨምሮ 523 አርቴፌሻሌ የመተንፇሻ ማሽኖችን (ቬንቲላተሮች) ዝግጁ ማዴረግ 

ተችሎሌ፡፡  

በግሌ ዘርፈ በኩሌ ዯግሞ የግሌ የጤና ተቋማት ከወረርሽኙ ምሊሽ አንጻር ሉጫወቱ 

የሚችለትን ከፌተኛ ሚና ከግምት ውስጥ በማስገባት እነዚህ ተቋማት በቂ የሆነ ዝግጁነት 

ይኖራቸው ዘንዴ ሇማገዝ  የግሌ ተቋማትን ተዯራሽ የሚያዯረግ የጋራ መዴረክ ተመቻችቷሌ። 

ከዚህም ጋር ተያይዞ በአዱስ አበባ በሚገኙ 21 ሆስፒታልች እና 34 የጤና ማዕከሊት ሊይ ዲሰሳ 
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ተዯርጎ በጋራ የዝግጁነት እና ምሊሽ እቅዴ የተዘጋጀ ሲሆን ከ50 በሊይ ከሆኑ የጤና ተቋማት 

ሇተወጣጡ 192 የጤና ባሇሞያዎች ዯግሞ ስሌጠናዎች ተሰጥተዋሌ። አሁን ባሇው ሁኔታ 30 

የግሌ ተቋማት ሇኮቪዴ 19 ምርመራ የሚሆኑ ናሙናዎችን እየወሰደ ወዯሊቦራቶሪ የሚሌኩ 

ሲሆን፣ በአዱስ አበባ የሚገኝ አንዴ የግሌ ምርመራ ማዕከሌ እና አንዴ የግሌ ሆስፒታሌ ዯግሞ 

የኮቪዴ 19 ምርመራን እያካሄዯ ይገኛሌ። ላልችም ዝግጅት እያዯረጉ ይገኛለ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ በአዱስ አበባ የሚገኙ ሁሇት የግሌ ሆስፒታልች ሇኮቪዴ 19 ታማሚዎች የህክምና 

አገሌግልት በመስጠት ሊይ ይገኛለ። በሁለም ክሌልች የግሌ ተቋማት ሇኮቪዴ 19 ታማሚዎች 

የህክምና አገሌግልት ወዯ መስጠት እንዱገቡ የሚያስችሌ ፕሮቶኮሌ ተዘጋጅቶ በስራ ሊይ 

ውሎሌ፡፡ 

ዘርፈ-ብዙ የምላሽ ስራዎች 

ሇኮቪዴ 19 ወረርሽኝ ሁለን ተዯራሽ ያዯረገ ምሊሽ ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ የተሇያዩ ሴክትሮች 

አብሮ መስራትን የሚጠይቅ ሲሆን ከዚህም ጋር ተያይዞ ዘርፇ-ብዙ የሆነ ምሊሽን ከመስጠት 

አንጻር ሰፉ የሆኑ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋሌ። ከነዚህ ስራዎች ውስጥ አንዯኛው በተሇያዩ 

ምክንያቶች በከፌተኛ ሁኔታ ሇበሽታው ተጋሊጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፌልችን (የሀገር ውስጥ 

ተፇናቃዮች፣ ከስዯት ተመሊሾች፣ በኢትዮጵያ የሚገኙ ስዯተኞች፣ ነፌሰ ጡር ሴቶች እና 

የሚያጠቡ እናቶች፣ ህጻናት፣ ተጓዲኝ የጤና እክሌ ያሊባቸው ሰዎች፣ አካሌ ጉዲተኞችን፣ 

የፆታዊ ጥቃት የዯረሰባቸውን፣ የጎዲና ተዲዲሪዎችን) ከዚህ ወረርሽኝ ሇመታዯግ የተሰሩ 

ስራዎችን ያካትታሌ። ሇአብነት ያህሌም የሚከተለትን ተግባራት መጥቀስ ይቻሊሌ፦ 

 በከፌተኛ ሁኔታ ተጋሌጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፌልችን (ሴቶች፣ ህጻናት፣ ነፌሰ ጡር 

ሴቶች እና የሚያጠቡ እናቶች እና የአካሌ ጉዲተኞችን) በመሇየት ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በ26 የስዯተኞች መጠሇያ ካምፖች ውስጥ በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ሊይ የሇይቶ ማቆያ 

ቦታዎች ተዘጋጅተዋሌ። እንዱሁም የበሽታ ቅኝት እና የተግባቦት እና የማህበረሰብ 

ተሳትፍ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው እንዱሰሩ ተዯርጓሌ። 

 ከዚህ ቀዯም በተሇያየ ምክንያት ሇተፇናቀለ ወገኖች ሇ3 ወር የሚያገሇግለ የአዯጋ ጊዜ 

መዴኃኒቶች እና የህክምና ቁሳቁሶች ተሌክዋሌ። ከዚህ በተጨማሪ ያሇንክኪ የሚሰሩ 

የሙቀት መሇኪያዎች ሇተሇያዩ የስዯተኞች መጠሇያ ካምፖች ተሰራጭተዋሌ። 
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 በአስራ አንዴ የሇይቶ ማቆያ ማዕከሊት የአካሌ ጉዲኞችን ፌሊጎት ምን ያህሌ ባገናዘበ 

መሌኩ እየሰሩ እንዯሆነ ሇማየት የዲሰሳ ጥናት ተዯርጓሌ። በዚህም መሰረት ያለት 

ችግሮች ተሇይተው ወጥተዋሌ። 

 በአንዲንዴ ማረሚያ ቤቶች የህክምና፡ የሇይቶ ማቆያና ማግሇያ ቦታዎች እንዱዘጋጁና 

ግብዓት እንዱሟሊ ተዯርጓሌ። 

 ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በተሽከርካሪዎች መዉጫና መግቢያ ኬሊዎች 

ሊይ መኪናዎችን የመርጨትና ሾፋሮችንና ረዲቶቻቸውን የመመርመር ስራ 

ተከናዉኗሌ። 

ወረርሽኙ ያስከተለው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ጫና 

የ ኮቪዴ 19 ወረርሽኝ በሃገራችን ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በህብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ እቅስቃሴ ሊይ መጠነ ሰፉ አለታዊ ጫና አሰዴሯሌ፡፡ ሇምሳላም በማክሮ ኢኮኖሚው 

ዘርፌ የአጠቃሊይ ምርት መጠን መቀነስና፣ የዋጋ ግሽበት ከማስከተለም በሊይ የግሌ 

ኢንቨስትመንቶች ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ አሳዴሯሌ፡፡ በተጨማሪም የስራ ዕዴሌ ሊይ እንዱሁም 

በገቢና በምጣኔም ሊይ ጫና አሳዴሯሌ፡፡ በተሇይ ከሃገራችን ኢኮኖሚ ከፌተኛ ዴርሻ ባሇው 

በአገሌግልት ዘርፌ በከፌተኛ ዯረጃ የሚጎደ ሁኔታዎች ተፇጥረዋሌ፡፡ 

በፖሇቲካው ዘርፌም ሃገራዊ ምርጫው መራዘሙን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ በማህበራዊና 

በሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ሊይም ቀሊሌ የማይባሌ ጫና ፇጥሯሌ። በትራንስፖርትና 

በቱሪዝም ዘርፈ ሊይ የከፊ ጉዲት አዴርሷሌ። 

በትምህርቱ ዘርፌ 26 ሚሉዮን ተማሪዎች ከመጋቢት 7 2012 ጀምሮ ከትምህርት ገበታቸው 

እንዱቀሩ በመዯረጉ በተማሪዎች የመማር አቅምና ጥራት ሊይ ከፌተኛ ተጽእኖ እንዯሚፇጥር 

የተሇያዩ ጥናቶች ይጠቁማለ፡፡ ከትምህርት ቤቶች መዘጋት ጋር ተያይዞም ጾታዊ ጥቃትና 

ያሇዴሜ ጋብቻ ሪፖርቶች ማሻቀብ ጀምረዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ከትምህርት ቤቶች መዘጋት ጋር 

ተያይዞ የህጻናት ምገባ ፕሮግራሞች መቋረጣቸው አለታዊ ተጽዕኖ ሉያሳዴር እዯሚችሌ 

ይገመታሌ፡፡ 

በጤናውም በኩሌ መዯበኛ አገሌግልቶች ሊይ ጫና በመፇጠሩና እንዱሁም በማህበረሰቡ ስጋት 

ምክንያት አገሌግልቶች እንዲይሰተጓጎለ ጥረት ቢዯረግም በሚፇሇገው መጠን አሌነበረም፡፡   
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ማጠቃለያ እና ምክረ ሃሳቦች 

የኮቪዴ-19 በሽታ ምንም እንኳን ከዚህ ቀዯም በተተነበየው ዯረጃ ህመምና ሞት እያስከተሇ 

ባይሆንም ፤ አሁንም የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀሊሌ የማይባሌ መሆኑና በሁለም ክሌልች ባለ 

ወረዲዎች መዲረሱ ከባዴ አዯጋ የመፌጠር አቅም እዲሇው ያሳያሌ፡፡ሇዚህም እንዯማሳያ 

የሚከተለትን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

 በሁለም ክሌልች፣ዞን፣ወረዲዎች (ከ900 ወረዲዎች በሊይ) በሚባሌ ዯረጃ 

ተሰራጭቷሌ 

 በበሽታው የተያዙ ሰዎች፣በፅኑ የታመሙና በበሽታው ህወታቸው ያሇፇ ሰዎች 

ቁጥር በፉት ከነበረው አንጻር ጨምሯሌ 

 ከተገኙት ታማሚዎች ውስጥ 95 በመቶ በማህበረተሰቡ ውስጥ የተከሰተ እና 

በሁለም የዕዴሜ ክሌሌ የሚገኝ ስርጭት መሆኑ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

 ሳይንሳዊ ትንበያዎች የሚሳዩት ስርጭቱ ገና ጡዘቱ ሊይ አሇመዴረሱና በማህበረሰቡ 

እንዯሚወሰዯው የመከሊከሌ እርምጃ የስርጭት መጠን የሚወሰን መሆኑ ነው፡፡ 

በላሊው ጎን የኮቪዴ-19 በሽታ ረዘም ሊሇ ጊዜ አብሮን ሉቆይ እንዯሚችሌ የዓሇም ጤና ዴርጅት 

አሳውቋሌ። ምንም እንኳን በዓሇም አቀፌ ዯረጃ በርካታ ክትባቶች በሙከራ ሊይ ያለ እና 

ጥቂቶቹም አበረታች ዯረጃ ሊይ መዴረሳቸው እና እንዯ እኛ ያለ ሀገራትን ተዯራሽ ሇማዴረግ 

አስፇሊጊውን ዴጋፌ ሇመስጠት አሇምአቀፌ ዴርጅቶች በጋራ መስራት መጀመራቸው ቢታወቅም 

፤ ክትባቱ ከተረጋገጠ በኋሊ ተዯራሽ ማዴረግና በቂ ክትባት በግዢም ሆነ በእርዲታ ማግኘት 

አሁን ካሇው ዓሇም አቀፌ እሽቅዴምዴም አንጻር ቀሊሌ ጉዲይ አይሆንም፡፡ ስሇሆነም ቢያንስ 

ሇሚቀጥለት ጊዚያት በሽታው በሃገራችን የህብረተሰብ ጤና ስጋት ሆኖ ይቀጥሊሌ ተብል 

ይታመናሌ፡፡ ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታዩ ተስፊ ሰጪ ሁታዎች አለ፡፡ አንደና 

ዋነኛው አሁን የምንጠቀምባቸው እንዯ የአፌ እና አፌንጫ መሸፇኛ ማዴረግ፣ አካሊዊ ርቀት 

መጠበቅና እጅን ቶል ቶል መታጠብ ያለ መከሊከያ ዘዳዎች በአግባቡ መተግበር ከተቻሇ 

በሽታውን ሇመከሊከሌ ውጤታማ እንዯሆኑ ጥናቶች ያሳያለ፡፡ በተሇይ የፉት ጭምብሌ መጠቀም 

በሁሇም በቀሊለ መተግበር የሚችሌና በሽታውን የመከሊከሌ አቅሙ ከላልቹ መከሊከያ 

መንገድች የተሻሇ ሉሆን እንዯሚችሌ የሚያመሊክት አንዴአንዴ መረጃዎች ስሊለ በሀገር አቀፌ 

ዯረጃ አጠናክሮ ከተተገበረ የተሻሇ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ ይህን ሇመዯገፌ  በሃገር ውስጥ 

አምራቾችና በኢንደስትሪውን ዘርፌ የማስክና ላልች እንዯ ሳኒታይዘር ያለ ምርቶች በከፌተኛ 
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ሁኔታ ማዯጋቸውና በማህበረሰቡም ያሇው ግንዛቤ በሽታው ሲከሰት ከነበረው እጅግ የተሸሇ 

መሆኑ አበረታች ነው፡፡ 

ከዚሁ ጋር አብሮ መታየት ያሇበት በሽታውን ሇመቆጣጠር እየተወሰደ ያለ እርምጃዎች 

በአጠቃሊይ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖሇቲካዊ እቅስቃሴዎች በተሇይ ዯግሞ በሌማት 

ሥራዎች ሊይ እያሳዯሩት ካሇው አለታዊ ተጽዕኖዎች በተጨማሪ በጊዜ ሂዯት የጤና ዘርፈ 

ሊይም ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ጫና ማሳዯራቸው አይቀሬ ነው፡፡  

ስሇሆነም የጤና ሚኒስቴር ሁኔታውን በሚኒስቴር መ/ቤቱ፤ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት እና 

በኮቪዴ-19 የባሇሙያዎች አማካሪ ካውንስሌ ሰፉ ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ የሚከተለትን 

አጠቃሊይና ዝርዝር ምክረ ሃሳቦች አቅርቧሌ፡፡ 

1. አጠቃሊይ ምክረ ሃሳብ 

እንዯየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የሚወሰደ እርምጃዎች፡ የኮቪዴ-19 በሽታን ሇመከሊከሌና 

ሥርጭቱን ሇመግታት እየተተገበሩ ያለ ክሌከሊዎችና እገዲዎችን የአነሳስ (easing 

restrictions) ሁኔታ እንዯየአካባቢው የወረርሽኙ ሥርጭት ተጨባጭ ሁኔታ መቃኘት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህም በየአካባቢው በጥንቃቄ በሚሰራ የሁኔታ እና የስጋት ዲሰሳ መሰረት 

ቢተገበር የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ ይህ ሂዯት ከፌተኛ ተጋሊጭነት ያሊቸውን ወረዲዎችና የህብረተሰብ 

ክፌልች ከበሽታው ሇመታዯግ የሚጠቅም ሲሆን በሽታው መካከሇኛና ዝቅተኛ የስጋት መጠን 

ባሇባቸው አካባቢዎች ዯግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እቅስቃሴውን ሇማነቃቃት ይጠቅማሌ፡፡ 

ይህ ሂዯት ማህበረሰቡን ያሳተፇና የማህበረሰብ ባሇቤትነትን ያረጋገጠ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ክሌከሊዎች እንዯ አስፇሊገነቱ ቢነሱም ቀጣዩን ጊዜ ወረርሽኙን ሇመከሊከሌ የሚዯረጉ 

እርምጃዎች ሇማስተግበርና በየዯረጃው የሚሠሩ ተግባራትን ሇማስፇጸም የሚያስችለ 

መመሪያዎችን ማመቻቸት አስፇሊጊ በመሆኑ በዚህ ዙሪያ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛለ፡፡ ይህ 

ቶል ወረርሽኙን ሇመቆጣጠር ሇሚዯረገው እንቅስቃሴ ቁሌፌ ነው፡፡  

የጤና ሥርዓቱን ዝግጁነት ማጠናከር፡ እስከ አሁን የጤናውን ስርዓት ሇማጠናከር የተሰራው 

ሰፉ ስራ ያሇውን ዝግጁነት እጅግ ያጠናከረ ሲሆን፡ ሇቀጣዩ ወቅት በየዯረጃው ያሇውን የጤና 

ሥርዓት በበጀት፣ በሰው ሃይሌ፣ በማቴሪያሌና በመረጃ ሥርዓት በከፌተኛ ሁኔታ ማጠናከር 

ሉቀጥሌ ይገባሌ፡፡ የሰው ሃይለን ዝግጁ ሆኖ እንዱቆይ ከማዴረግ በተጨማሪ የበጎ 

ፌቃዯኞችን፣ የማህበረሰብ ጤና ሠራተኞችን እና ላልችንም አጋዥ ሃይልች በሙለ አቅም 
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አሟጦ መጠቀም የሚያስችሌ ዝግጁነት ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ በተጨማሪም በግብዓት የተሟለ 

የህክምና ተቋማትን ማስፊት፣ ሇሇይቶ ማቆያና ሇህክምና መስጫነት ጥቅም ሊይ ሲውለ የነበሩ 

የትምህርት ተቋማት ተሇዋጭ ማዕከሊት ማዘጋጀት፣ የዴንገተኛ ህብረተሰብ ጤና ስጋትና 

አዯጋዎች አሇርት ሥርዓት፣ የቤት ሇቤት ጉብኝትና እዱሁም የፇጣን መረጃ ሌውውጥ 

ሥርዓትን ማጠናከር የሚቀጥሌ ይሆናሌ። እያዯገ ያሇው የምርመራ አቅም አሁንም በቀጣይ 

ማሳዯግ ቁሇፌ ሲሆን በሀገር ውስጥ መመረት የተጀመሩት የምርመራ ኪቶች ሇዚህ አጋዥ 

ይሆናለ፡፡ 

በሥራና አገሌግልት መስጫ አካባቢ የሚዯረጉ ጥንቃቄዎችን መጨመርና ተግባራዊነታቸውን 

ማረጋገጥ፡ በሥራ ሊይ ሆነው ሇኮቪዴ-19 ተጋሊጭ የሆኑ ሠራኞችን ሇመጠበቅና በርካታ ሰዎች 

አገሌግልት የሚያገኙባቸው ተቋማት የበሽታው ሥርጭት ማዕከሌ እዲይሆኑ ሇመከሊከሌ፤ 

በሥራ አካባቢ የኮቪዴ-19 ቅዴመ ጥንቃቄዎች በሁለም ጊዜ፣ የተቀመጠውን መስፇርት በጠበቀ 

መሌኩ መተግበር ያስፇሌጋሌ፡፡ የላልች ሃገራት ተሞክሮ እዯሚያሳየውም በምግብ ቤቶች፣ 

በሆቴልች እንዱሁም የህዝብ አሌግልት በሚሰጥባቸው የመንግስትና የግሌ ተቋማት የማስክና 

የአካሊዊ ርቀት ዴንጋጌዎች በጥብቅ መተግበር ያስፇሌጋሌ፡፡ በተሇይ የአፌና የአፌንጫ መሸፇኛ 

መጠቀም በሁለም የአገራችን ክፌሌ አስገዲጅ ማዴረግና አፌፃፀሙ ሊይ ባሇቤትነትን መፌጠርና 

ቁጥጥር ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህ የኢኮኖሚ፤ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ሙለ 

ሇሙለ ሇማስቀጠሌ የሚጠቅም ከፌተኛ ፊይዲ ይኖረዋሌ፡፡ 

በየዯረጃው ያሇውን የአመራር ቁርጠኝነትን ማጠናከር፡ እየጨመረ ያሇውን የበሽታው ሥርጭት 

መግታት የሚቻሇው ሁለም አካሇት በባሇቤትነትና በቅንጅት ህብረተሰቡን ባሳተፇ መሌኩ ቀን 

ከሇሉት መሥራት ሲችለ ብቻ ነው (Whole of Society Whole of Government 

Approach)፡፡ በተሇይም የኮቪዴ-19 ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖሇቲካዊ ተጽዕኖ ሇመቀነስ 

የሚዯረጉ የክሌከሊ እና እገዲ ማሻሻያዎች የበሽታው ሥርጭት እንዲይጨምር ከመቸውም ጊዜ 

በሊይ የሁለንም ንቁ ተሳትፍ እና ቅንጅታዊ አሠራር ይፇሌጋሌ፡፡ ስሇዚህም የማህበረሰብ አቀፌ 

ንቅናቄ እና ምርመራ ዘመቻ የፇጠረውን ተነሳሽነት  ሳይቋረጥ ማስቀጠሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ ብሄራዊ 

ግብረኃይለ የክሌሌ ግብረኃይለን ቢያንስ በየ15 ቀኑ መገምገም አሇበት፡፡ እንዱሁም በየዯረጃው  

ያሇው የፖሇቲካ አመራር በየሳምንቱ ኮቪዴን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠርና የሚከናወኑ 

ተግባራትን መዯግፌና መከታተሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ በተጨማሪም ሁለም ባሇዴራሻ አካሊት ( 

የመንግስትና የግሌ) የኮቪዴ 19 የመከሊከሌና የመቆጣጠር ስራን እንዯ አንዴ ዋና ተግባራቸው 
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አካተው እንዱሰሩ ማዯረግና የተጠያቂነት ስርዓት መዘርጋት( Mainstreaming COVID 19 

response in all relevant sectors) ያስፇሌጋሌ፡፡ 

2. ዝርዝር ምክረ-ሃሳቦች 

የህግ ማዕቀፌ በተመሇከተ 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የበሽታውን ሥርጭት ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚያስችለ 

እርምጃዎችን ከማሰተግበር አንጻር ከፌተኛ አስተዋጽኦ እንዲበረከተ ይታመናሌ፡፡ አሁን 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማሇቁን ተከትል እና ኢኮኖሚያዊ ፤ ማህበራዊ እና ፖሇቲካዊ 

እንቅስቃሴዎች ከሊይ በዘረዘርነው መሌኩ እንዱቀጥለ ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ ፤ ይህ 

ሲዯረግ  የበሽታውን ሥርጭት ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚያስችለ አሰራሮችን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ የሚያስችለ መመሪያዎች የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንሰቲትዩት ከዚህ 

ቀዯም በህግ በተሰጣቸው ስሌጣን ተግባራዊ በማዴረግ የመከሊከሌ ስራውን አጠናክሮ መቀጠሌ 

ያስፇሌጋሌ፡፡    

ትምህርት ቤቶችን ስሇመክፇት 

የኮሮና ቫይረስ አሇማቀፌ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ የተሰሩ በርካታ ጥናቶች 

እንሚያመሇክቱት በሽታው በህጻናት ሊይ ያሇው ቀጥተኛ ተፅዕኖ ውሱን ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

በትምህርት ሊይ ያለ ህጻናትና ወጣቶች በበሽታው የመያዝና በሽታውን ወዯ ላልች ሰዎች 

የማስተሊሇፌ ዝንባላያቸው ከፌተኛ ነው፡፡ በተሇይ ህጻናት በሽታውን ከትምህት ቤት ይዘው ወዯ 

ቤት በመመሇስ በእዴሜ ወዯገፈና ተዛማጅ በሽታዎች ወዲለባቸው የቤተሰብ ክፌልች 

የማስተሊሇፌ  ዕዴሊቸው ሰፉ በመሆኑ ትምህርት ቤቶች የወረርሽኙን  ስርጭት ሉያባብሱ 

እንሚችለ በመገመት በርካታ ሃገራት ትምህርት ቤቶቻቸውን ዘግተዋሌ፡፡  

ስሇሆነም ትምህር ቤቶችን መሌሶ ስሇመክፇት ሲታሰብ፣ አንዴ ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ 

በሽታው እንዲይዘው የሚዯረጉ ጥንቃቄዎችን፣ ከትምህር ቤት ወዯ ቤት በሚጓዝበት ወቅት 

ሉወሰደ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች፣ እንዱሁም በቤት ውስጥ ሇበሽታው ተጋሊጭ የሆኑ 

የቤተሰብ አባሊትን ከመጠበቅ አንጻር የሚሰደ እርምጃዎችን ያካተተ  ፓኬጅ ሉተገበር ይገባሌ፡፡ 

በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የመንግስት፤ የማህበረሰቡ፣ የወሊጆች፣  የመምህራንና የተማሪዎች 

ሚና ከፌተኛ ነው፡፡ 
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በአብዛኛው የአሇማችን ክፌልች ከኮቪዴ 19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ትምህርት ቤቶች የተዘጉ 

ሲሆን በዚህም ዯግሞ ከ1.8 ቢሉየን ተማሪዎች ቤት ሇመቆየት ተገዯዋሌ። እንዯየሀገራቱ 

የወረርሽኝ ሂዯት ዯግሞ የተሇያዩ ሀገራት ትምህርት ቤችን መሌሰው ከፌተዋሌ። ከነዚህም 

ውስጥ እንዯ ዳንማርክ፣ ጀርመን፣ ኔዘርሊንዴ፣ የካናዲዋ ኪዩቤክ ግዛት እና አንዴአንዴ 

የእስራኤሌ ትምህርት ቤቶች ከሚያዝያ 7 (April 15) በኋሊ ትምህርት ቤቶቻቸውን መሌሰው 

ከፌተዋሌ። እነዚህ ሀገራት ትምህርት ቤቶቻቸውን በከፉሌም ሆነ በሙለ በሚከፌቱበት ጊዜ 

የነበራቸው የስርጭት መጠን ሲታይ እሇት ተእሇት የነበረው የታማሚ ቁጥር በከፌተኛ ሁኔታ 

ማሻቀብ ያቆመበት እና ወረርሽኙ በአንጻሩ የተረጋጋበት ወቅት ሊይ ነበር። የአከፊፇት ሂዯት 

ሊይ የተሇያዩ ሀገራት የተሇያየ ስሌትን ተጠቅመዋሌ። ትምህርት ቤቶችን መሌሰው ከከፇቱ 

በኋሊ በተከሰተ የወረርሽኝ ስርጭት ሇጥንቃቄ ሲባሌ መሌሰው የዘጉ ሀገራትም ይገኛለ። 

ሇምሳላ ዯቡብ ኮሪያና ሆንግ ኮንግ ትምህርት ቤቶቻቸውን ከከፇቱ በኋሊ ተቆጣጥረውት 

የነበረው ወረርሽኝ ማህበረሰቡ ውስጥ መሌሶ ማንሰራራት በመጀመሩ፤ ምንም እንኳ በትምህርት 

ቤቶቻቸው ውስጥ ወረርሽኙ ባይከሰትም ሇጥንቃቄ በሚሌ መሌሰው ዘግተዋሌ።  

ከአፌሪካ ሀገራት እንዯ የዯቡብ አፌሪካ፣ ካሜሮን እና ታንዛንያ ያለ ሀገራት ትምህርት ቤችን 

መሌሰው የከፇቱ ሲሆን በዯቡብ አፌሪካ ትምህርት ቤቶች ከተከፇቱ በኋሊ በመምህራን እና 

ተማሪዎች ሊይ የበሽታው ስርጭት በጨመሩ ከ25,762 ትምህር ቤቶች ውስጥ 968ቱ መሌሰው 

እንዱዘጉ ሆኗሌ።   

ከነዚህ አገራት የምንረዲው ትምህርት ማስጀመር ከስጋት ሙለ ሇሙለ ነጻ መሆን ባይችሌም 

አከፊፇት ሂዯቱ ከፌተኛ ጥንቃቄና ዝግጅት እንዯሚፇሌግ ነው፡፡ ትምህርት ቤቶችን መሌሶ 

ሇመክፇት ከግምት ውስጥ ሉገቡ የሚገባቸው ተብሇው በአሇም የጤና ዴርጅት (WHO) 

ከተቀመጡ መስፇርቶች መካከሌ የሚከተለት ይገኙበታሌ:- 

 እስከአሁን ባሇው ሁኔታ የኮሮና በሽታ ህጻናትን ምን ያህሌ እንዯሚያጠቃ እና ህጻናት 

በሽታውን በምን ያህሌ እንዯሚያስተሊሌፈ ያሇው መረጃ 

 ትምህርት ቤቶች ባለበት አካባቢ ያሇው የበሽታው ስርጭት 

 የትምህርት ቤቶች ሁኔታ እና የኮቪዴ-19 በሽታን ሇመከሊከሌ እና ሇመቆጣጠር ያሊቸው 

አቅም   
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በመሆኑም ከሊይ በተጠቀሱት ዋና ዋና መስፇርቶች መሰረት አስፌሊጊውን ቅዴመ ጥንቃቄዎች 

ባሟሊ ሁኔታ ትምህርት ቤቶችን እንዯየ አካባቢው የበሽታ ሥርጭት ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ 

መሌኩ መክፇት ይቻሊሌ፡፡ የኮቪዴ 19 በሽታን ሇመከሊከሌ ከሚወሰደ ርምጃዎች ውስጥ 

በግንባር ቀዯምነት የሚጠቀሰው እጅና ፉትን አዘውትሮ መታጠብና አካሊዊ ርቀት ሲሆኑ ከዚህ 

አንፃር በአጠቃሊይ ትምህርት ዘርፌ ካለ ተቋማት ቀሊሌ የማይባሌ ቁጥር በቂ የውሃ አቅርቦት፣ 

የንፅህናና መሰረተ ሌማት የላሊቸው በመሆኑና በሀገር አቀፌ ዯረጃ አማካይ የተማሪ ክፌሌ 

ጥምርታ 1፡56 መሆኑ ወረርሽኙን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚኖራቸውን አቅም አነስተኛ 

ያዯርገዋሌ። በመሆኑም ትምህርት ቤቶች ጥንቃቄ በተሞሊበት መሌኩ መሌሶ ሇመክፇት 

ከትምህርትና ጤና ሴክተር በተጨማሪ የብዙ ሴክተሮች (የውሃ፣መስኖ እና ኤላክትሪክ፤ 

የትራንስፖርት፣ የሴቶች ህጻናት እና ወጣቶች፣ የሰሊም ሚ/ር፣ ወዘተ) ተሳትፍ እና 

በዘርፍቻቸውም ዴርሻቸውን መወጣት ይጠይቃሌ።ትምህርት ቤት መጀመር ከመወሰኑ በፉት 

ጠንካራ ግብረሃይሌ በየዯረጃው ተቋቁሞ ወዯስራ መግባት አሇበት፡፡ በተጨማሪም በተሇያዩ 

ትምህርት ቤቶችና ዩንቨርስቲዎች ያለትን የኳራንቲን፣ የሇይቶ ማቆና የህክምና ማዕከሊትን 

ተሇዋጭ ቦታ ማመቻቸት ያስፇሌጋሌ (ሇዚህም አስፇሊጊውን በጀት መመዯብ ያስፇሌጋሌ)፡፡  

ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሉከሰት የሚችሇውን የኮቪዴ ወረርሽኝ ስጋት በቀነሰ መሌኩ ሇመክፇት 

ሉተገበሩ ከሚገባቸው የዝጅግት ስራዎች ውስጥ ከዚህ በታች የተገሇጹት ይገኙበታሌ፡- 

• የበሽታው ስርጭት በአንፃራዊ ዝቅተኛ በሆነባቸው አከባቢዎች መጀመርና ቀስበቀስ ወዯ 

ላልች አከባቢ ማስፊት  

• ዯረጃ በዯረጃ ትምህርት ቤቶችን መክፇት፤ የተወሰኑ የትምህርት ክፌልችን መክፇትና 

የበሽታውን ሁኔታ እያዩ  ቀስበቀስ ላልች ክፌልችን ማስጀመር፣ 

• የአፌ እና አፌንጫ መሸፇኛዎችን ማዴረግ፣ 

• የውሃና የሳሙና አቅርቦት ማረጋገጥ፣ 

• የወሊጆች፣አስተማሪዎችና ላልች ባሇዴርሻ አካሇትን ተሳትፍ ማረጋገጥ፣ 

• በአንዴ ክፌሌ ውስጥ ያሇውን የተማሪ ብዛት መቀነስ የሚያስችለ ዘዳዎችን መተግበር፣ 

ሇምሳላ፡- የፇረቃ ትምህርት ሇተወሰነ ጊዜ ማስጀመር፣ 

• መስኮቶችንና በሮችን ሁሌጊዜ ክፌት ማዴረግ፣  

• አካሇዊ ቅርርብን ሉቀንሱ የሚችለ የተሇያዩ ቴክኖልጂዎችና ልልች የመከሊከያ 

ዘዯዎችን መተግበር ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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የህዝብ መሰባሰቦችንና ኢኮኖሚያዊና ማክበራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመሇከተ 

የሰዎችን ስብስብ የሚጠይቁ የተሇያዩ ተግባራትንና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አገሌግልቶችን 

ካሇው ነባራዊ ሁኔታ አኳያ መፌቀዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ እነዚህም የሰዎች ቁጥር በመመጠንና 

በተጨማሪ መሰረታዊ የኮቪዴ-19 መከሊከያና መቆጣጠሪያ መንገድችም እንዯሚፇፀሙ ታሳቢ 

በማዴረግ (በቂ አየር ዝውውር፣ 2 ሜትር አካሊዊ መራራቅ መጠበቅ፣ አስገዲጅ የአፌና አፌንጫ 

መሸፇኛ መጠቀም፣ የእጅ መታጠብና ላልች እንዯዘርፈ ሁኔት ሉተገበሩ የሚችለ የመከሊከያ 

ዘዳዎች) ስብሰባና ስሌጠናዎች፤ የሃይማኖት ስነስርዓቶች፤ ካፋ፤ ምግብ ቤቶችና ሆቴልች፤

የቱሪስቶች መዲረሻዎች፤ሲኒማ፣ትያትር ቤቶች የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች፤ቀብሮች፤ 

ስፖርታዊ ውዴዴሮች፤ የግብይት ሁኔታ፤ የአዯባባይ በዓሊት የመሳሰለት ሁኔታዎች ከኮቪዴ 

መከሊከሌ ጋር የሚካሄደበት ዝርዝር ሁኔታ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር ቅዴም በጠቀስኩት 

መመሪያ የሚወጣና የሚተገበር ይሆናሌ፡፡ 

ሃገራዊ ምርጫ ስሇማካሄዴ 

በኮቪዴ ወረሽኝ ምክንያት የተሇያዩ ሀገራት ምርጫን በከፉሌም ሆነ በሙለ ሊሌተወሰነ ጊዜ 

ያራዘሙ ሲሆን አንዴ አንዴ ሀገራት ዯግሞ ምርጫዎቻቸውን  ቀዴሞ በተያዘሊቸው 

መርሀግብር መሰረት ወይንም በአዱስ ቀነ-ቀጠሮ አከናውነዋሌ። ከአፌሪካ ውጭ ባለ ሀገራት 

ሊይ በርቀት ዴምጽን የመስጠት ሂዯት በይበሌጥ የተሇመዯ ከመሆኑ እና ካሇው የመገናኛ 

ብዙሀን ተዯራሽነት አንጻር ምርጫዎች ተካሂዯዋሌ ወይንም ሇመካሄዴ ዕቅዴ ተይዟሌ። ነገር 

ግን በተሇያዩ አፌሪካ ሀገራት ሊይም ቢሆን ምርጫዎች በኮሮና ወቅት የተዯረጉባቸው 

አጋጣሚዎች ሲኖሩ እነዚህም ሀገራት ምርጫን ባካሄደበት ወቅት የነበረው የወረርሽኝ ሁኔታ 

እና ኮቪዴን ከመከሊከሌ አንጻር ያዯረጓቸው ዝግጅቶች በጥቂቱ ሇማጥቀስ፤ 

ከአፌሪካ ማሉ፣ ቤኒን፣ ብሩንዱ፣ ጊኒ እና ማሊዊ የኮቪዴ በሽታ በሀገራቱ ከተከሰተ በኋሊ 

ምርጫዎችን አካሂዯዋሌ። ከማሊዊ ውጭ እነዚህን ሀገራት የሚያመሳስሊቸው ሁለም 

ምርጫቸውን ያካሄደት ወረርሽኙ ገና ሳይስፊፊ በፉት ሲሆን በማሊዊ ግን ምርጫው ሲካሄዴ 

1300 በሊይ ታማሚዎች ተመዝግበው ነበር።   

በሀገራችን ወረርሺኙ አሁንም የጤና ስጋት ቢሆንም ቀዯም ሲሌ ከነበሩት ትንበያዎች አንጻር 

ከፌተኛ አሇመሆኑ፤  ኮቪዴ-19 በሽታ ረዘም ሊሇ ጊዜ አብሮን ሉቆይ የሚችሌ መሆኑና 

በአንፃራዊ በአሁኑ ሰዓት ምርጫው ሲራዘም ከነበርንበት ሁኔታ ስሇስረጭቱ የተሸሇ መረጃ ያሇን 
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በመሆኑ ፤ ቀዯም ሲሌ ከነበረበት በተሻሇ የመከሊከሌ ሁኔታዎች መኖሩ (በሽታውን ሇመከሊከሌ 

የሚረደ ሳይነሳዊ መረጃ (evidences) መገኘት  ሇምሳላ የእጅ ንጸህና መጠበቅና የፉት ማስክ 

መጠቀም ስርጨቱን በከፌተኛ ዯረጃ እንዯሚቀንሱት መታወቁ፣ የህብረተሰቡ ግንዛቤ መሻሻሌ 

ሇአብነት የፉት ማስክ የመጠቀም ባህሌ በአዱስ አበባ 75 በመቶ መዴረሱ፤ የማስክ፤ ሳኒታይዘር 

ምርት በአገር ውስጥ በስፊት መኖሩ፤ የጤና ተቋማት ዝግጁነትና ግብዓት አቅርቦት መሻሻሌ፤ 

የምርመራ ኪት ማምረትን ጨምሮ የሊቦራቶሪ አቅም ማዯግ እና የዘርፇብዙ ምሊሽ በተሻሇ 

ሁኔታ የሚገኝ መሆኑ እና የሀገራትን የምርጫ ተሞክሮም በማየት፣ የሚከተለት ቅዴመ 

ሁኔታዎች አሟሌቶ ሃገራዊ ምርጫውን ማካሄዴ ይቻሊሌ፡፡ 

 ከዚህ በፉት ከነበረው የምርጫ ሂዯት በተሇየ መሌኩ ኮቪዴ-19ኝ መከሊከሌን ከግምት 

ውስጥ ያስገባ የምርጫ ስነ-ምግባር፣ ዯንብ እና ማስፇጸሚያ መመሪያዎችና ማዘጋጀትና 

በተዘጋጁት ዝርዝሮች መሰረት በሁለም ዯረጃ በበቂ ዝግጅቶች ወዯ ትግበራ መግባት 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 በዚህ ሂዯት ውስጥ አንዲንዴ ቦታዎች ሊይ ከፌተኛ የሆነ የወረርሽኝ ሥርጭት ከተከሰተ 

በተሇየ ሁኔታ መታየት ሉያስፇሌገው እንዯሚችሌ ታሳቢ በማዴረግ መዘጋጀት 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

አመሰግናሇሁ! 


