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ሓበረታ ን ዑቕባ ዝሓቱን ስደኝታትን ናይ ካንቶን ዙርክ፡ ሓዲሽ ኮሮኖ ቫይረስ ሓበረታ ን ዑቕባ ዝሓቱን ስደኝታትን ናይ ካንቶን ዙርክ፡ ሓዲሽ ኮሮኖ ቫይረስ 

ኣብ ስውዘርላንድ ኣብ ሂወትና ከመይ ተዳሊና ኣለና ?ኣብ ስውዘርላንድ ኣብ ሂወትና ከመይ ተዳሊና ኣለና ?
አንታይ ክንገብር ትራይ ይፍቀደና ?አንታይ ክንገብር ትራይ ይፍቀደና ?

አዚ ሓዲሽ  ሕማም አዚ ብ ከቢድ ፍትነት አዩ ዝላባዕ። ብዙሓት ሰባት በዚ ሕማማ ተጠቂዕም ይርከቡ። በዝ ምክንያት ስዊዘርላንድ ኣብ 

ዘይንቡር ክነታት ትርከብ። አዚ ማለት ሓድሽይን ጽንኩታትን ዝኮኑ ሕግታት ወጾም ኣለዉ።

አዞም ሕግታት ንክሎም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ሰባት አዮም ዝምልከቱ።

 ካብ ገዛ ኣይትውጹ  ካብ ገዛ ኣይትውጹ 

•	 ሕጂ ካብ ገዛ ኣይትውጹ 

•	 ካብ ገዛ ትወጻሉ አንኮ ምክንያታት፡

	 -	ዝብልዕ ነገራት አንድሕር ክትገዙ ደሊኩም 

	 -	ን ሕክምና ክትከዱ አንድህር ደሊኩም

	 -	ናብ ፋርማሲ ክትከዱ አንተድለሊኩም

	 -	ኣብ ትነብሩሉ ቦታ ካብ ክልተ መተሮ ምርሕሓቅ ዘይካል አንድሕር ኮይኑ፡ ኣብ ደገ ንፋስ ክትህረምን
	 	 ክትንቓሳቀስን ምወጽአ ይፍቀድ አዩ።

•	 በዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለዉ መንግድታት ትራይ አንድሕር ኮይኑ ካብ ገዛ ምውጽእ ይፍቕድ አዩ።

ካብ 5 ሰባት ብ ዘይበዝሕካብ 5 ሰባት ብ ዘይበዝሕ

•	 ካብ 5 ሰባት ን ላዕሊ ብሓንሳብ ምአካብ ኣይፍቀድን አዩ።
	 ኣብ መጻወቲ ይኩን፡ ኣብ ትዛወረሉ፡ኣብ ፓርክ፡ ኣብ ልዕሊ ዝተጠቅሰ ቁጽሪ ን ላዕሊ ዝተከልከለ አዩ።

•	 ኩሎም ሰባት ምስ ኣከባቢኦም ዘሎ ሰብ ናይ አንተዋሓደ ናይ  2 መተሮ ፍልልይ ክህልዎም ይግባ፡ አዚ 
	 ወላ ክልተ ሰባት ይኩን ትሕት ክልተ መትሮ ክቕራርቡ ኣይፍቀድን አዩ።

ኩሉ ሰብ ነዚ  ዝተጠቅሰ ሕግ ኽክብሮ ይግባአ፡ አንተዘይኮኑ ግን መቅጽዕቲ ክስዕብ አዩ.



ጽብቕ ጥዕና ጽብቕ ጥዕና 
ንምነየልኩም.ንምነየልኩም.

ኣየኖት ትካላት ተዓጽዩ ይርከብ?ኣየኖት ትካላት ተዓጽዩ ይርከብ?

•	 ኩሎም መወኣለ ሕጻናትን፡ቤትምህርታትን ተዓጽዮም ኣለዉ። አዚ ማለት ኩሎም ቖልዑት ኣብ ገዛ አዮም ዝውዕሉ ወይ ካብ ገዛ 		

	 ክወጹ ኣይግባአን

•	 ኩሎም ሰብ ዝአክበሎምን ትካላት ተዓጽዮም ይርከቡ። ን ኣብነት፡

	 -	ኽዕሶ አግሪ ስታድዩም

	 -	ናይ ዕለተ ልደት በዓል

	 -	ናይ አምነት ቤት ጸሎትን

	 -	ናት ነገረት ዝሽየጠሎም ትክላት

	 -	መሐንበሲ ቦታ አዮም።

ተከፊቶም ወይ ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ ትክላት ?ተከፊቶም ወይ ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ ትክላት ?

ን ማዕልታዊ ሂወትና ኣገደስቲ ዝኮኑ ትክላት ተከፊቶም ኣለዉ። ን ኣብነት፡

	 -	ናይ ዝብልዑ ኣስቤዛ ዝሸጡ ትክላት፡ ከም ሚግሮስ፡ኮፕ፡ደነር ዝ ኣመሰሉ ።

	 -	ፋርማሲን መድሃኒት ዝሽየጠሎም ትካላትን 

	 -	ፖስጣ ቤት 

	 -	ባንኪ

	 -	ባንሆፍ

	 -	ትክላታ ናይ በዖላ ስልጣናት

ኡክል ዝኮነ ኣስበዛ ኣብ ስዊስ ኣሎ !!

ካብ ስዊስ ወፅአኢ ገንዘብ ምስዳድ ይፍቀድ ድዩ ?ካብ ስዊስ ወፅአኢ ገንዘብ ምስዳድ ይፍቀድ ድዩ ?

አወ ፍቁድ አዩ።


