ቀይዲታት ቐሊል ስለምግባር
ኣውስትራሊያ ‘ንዝጐበጠ ክቓናዕ ብምግባር’ ጽቡቕ ውጽዒት ከምዝረኸበትን እም ብሃገራዊ ዙሪያ ንዝተፈጠረ ሓዱሽ ናይ COVID-19 ጕዳያት ቁፅሪ
ተቖጻጺራስ እዋን’ዚ ብጣዕሚ ዝውሓደ እዩ። ኣብዚ እዋን ነዙይ ቫይረስ ምስፍሕፋሕ ንክደኽም ንዝሓገዙና ሓደሓደ ቀይዲታት ቐሊል ንምግባር
ጥንቓቐ ንዘለዎም ስጕምቲታት ምውሳድ ጀሚርና ኢና።
ብኸመይ እቲ COVID-19 ቫይረስ ክምዝሰራጨው ዘርእዮ ብምምሕድዳር ግዝዓታትን ተሪቶሪታት ብዝተፈላለየ ኵነታ ተራእዩ ከምዝነበረ እዩ። ናይ
ሃገራዊ ሚንስትራት ቤት ምኽሪ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ሓምለ/ July ቐስ ብቐስ ነቶም ዝትቐመጡ ቀይዲታት ንክልኣል ብናይ ሰለስተ
ስጕምቲታት ንድፊ እቅድ ኣወሳስዳ ተስማሚዖም ኣለው። እቲ እቅድ ዝወጸ ብናይ ኣውስትራሊያ ሓለዋ ጥዕና ኣማኻሪ ኮሚቴ ናይ ኤክስፕርቲ ምኽሪ
መሰረት ተጌሩ እዩ።
በቲ እቅድ መሰረት ብምምሕድዳር ግዝዓታትን ተሪቶሪታት ከምቲ ዘለዎም ኵነታ ነዞም ስጕምቲታት ብዝተፈላለየ ግዘ ቐልጢፎም ከኻይዱ ይኽ እሉ።
ብናይ ኣውስትራሊያ COVIDSafe ኣቢሉ ናብራና እንዳኻየድና ስለዝኾነ እሞ ኹላሕትና ብናይ ኣካል ርሕቐትን ጽቡቕ ንጽሕና ሓይጂን ተግባራዊ
ክንገብር ኣለና። ሰባት ብውሑድ ዋላ እንተኾኑ – ድሓን እንተዘይኾኖም ካብ ገዛ ምጽናሕ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ይጠቕም እዩ።
ከምኡድ’ማ ናይ COVIDSafe app ንስድራቤታት፤ መሓዙትን ማሕበረሰባት ብናይ COVIDSafe ንኽጥቐሙ ይሕግዝ እዩ።
ብናይ COVIDSafe ምፅናሕ ጽቡቕ ውፅዒት ምርኻብ ናትና ከም ውላቓዊ ቀይዲታት ምቕናስ ስጕምቲ ዝውሰድ ሓላፍነታት ምውሳድን እዚ’ውን ኣብ
መዓልታዊ ኣነባብራ ንዝፍጠር ባህሪታት ሓደ ኣካል ይኸውን። ካብ ገዛ ክትወጽእ እንከሎ ክትሓስብ ዝግባእ ብኸመይ ንባዕልኻ፤ ስድራቤት፤ መሓዙትን
ኣቢሩ ንዝሰርሕ ድሕንነት ሓለዋ ክትገብር ኣለካ።
ኣብ ቐጻላይ ኣዋርሒ እንታይ ከምዝመጽእ ናይ 3 ስጕምቲ እቅድ ንኣውስትራሊያውያን ብዝበለጸ ርግጸኛ ክኾኑ ይገብሮም። ነንሕድሕዲኡ ቀንዲ ዋና
ብዝኾነ ቀይዲ ምኽልካል ኣሞንጎ ሕጂ ኣበይ ከምዘለናን ኣበይ ምዃን ከምንደሊ ብዘሎ ኣፈላለያ ሰለስተ ቀንዲ ዋና ስጕምቲታት ኣለዉ።
ቐዳማይ ጕምቲታት ብጣዕሚ ቐልጢፍና ምንቕስቓስ ከምዘይብልናን ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድል ንዘይምስዓን መጠንቐቕታ እዮም። ኣብ ገዛ ውሽጢን ኣብ
ማሕበረሰብ ብጕጅለ ክሳብ 10 ሰባት ንምእኻብ ክንፈቕድ እንከሎ እሞ ሓደሓደ ንግዲ ሥራሕቲ እንዳጋና ንምክፋት ክጅምሩ እዮም። እዞም ቐዳማይ
ስጕምቲታት ዝሕግዝዎ ንዘለና ኢኮኖሚ እንዳጋና ንምዕባል ምስ ስድራቤትን መሓዙት ብኣካል ፊት ንፊት ቐሪብካ ክንራኸብ ዝበለጸ ዕድላት ይህበና።
ካልኣይ ጕምቲታት ነዙይ ብምዕባል ዝበለጸ ሰብ ንኽዕኸብን ናይ ንግዲ ሥራሕቲ እንዳጋና ንክኽፈቱ የጠናኽሮ እዩ። ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ብዛዕባ
COVIDSafe ምንባር ንምምይያጥ ስጕምቲታት ስለዝወስዱ እሞ ኣብ ዝሓለፈ ቑሩብ ኣዋርሒ ክንገብሮ ንዘይኻ ኣልናዮ ነገራት ንምኽያድ ዅላሕትና
ምትዕምማንን ድሕንነት ንክነብረና ይገብር እዩ። ብሓደሓደ ከቢድ ዝኾኑ ጸገማት ሕጂ’ውን ናይ ቀይዲ ገደብ ቐጻላይ ይኸውን።
ሳልሳይ ጕምቲታት በዚ ንናይ ነዊሕ-ግዘ COVIDSafe ኣነባብሮ ኣሰራርሓ ሜላታት ሙሉእ ብሙሉእ ንምልማድ ንክጅመር ይገብር። እዙይ ናይ ቫይረስ
ፍርሓት ከምዘሎ ስለዝጸንሕ እዚ ናትና ‘ሓዱሽ መደበኛ’ ፍርሓት ይኸውን። እቲ ናይ ቀይዲ መደባት ይቅነስ። ክሳብ 100 ሰባት ምእኻብ፤ ኣብ
ምምሕድዳር ግዝዓታት ውሽጢ ጕዕዞ፤ ብማሕበረሰብ ዘለዉ ስፖርቲ ዕቤት፤ ከምኡ’ውን ናብ ኒው ዚላንድ ምጕዓዝ ምኽኣል፤ ብሓፈሻዊ COVIDSafe
ኣቢሉ ተግባራዊ ይኸውን።ሓደሓደ ቀይዲ መደባት፤ ከም ዓለምለከ ጕዕዞን ብበዝሒ ምእኻብ ዘ ኣመሰሉ ነገራት ከምዘለዉ ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም።
ንዘለና መምሕያሽ ዕቤት ብዙሕ ግዘ ብናይ ሃገራዊ ሚንስተራት ቤት ምኽሪ ኣቢሉ ገምጋም ከምዝግበርን እሞ ንሕና’ውን ድሕንነት ብዘለዎ ምቕጻል
ንኽእል።
በቲ ቀይዲ ገደብ ምቕናስ ምክንያት ናይቲ ቫይረስ ምውሳኽ ወይኻዓ ሃንደበታዊ ምጅማር ኣውስትራሊያ ኣብግምት ውሽጢ ክትእትዎ ይግባእ። እዚ
ቅድሚ COVID-19 ቫይረስ ንዝነበረ ሕይወትና ንምላስ ንድፊ እቅድ ከይኾነስ ብዛዕባ COVIDSafe ኣነባብራ ክንምሃር እዩ።
ኩሉ ንናይባዕሉ ድርሻ እንተጌሩ፤ ንኽልቲኡ ሕወት ናብራን ንሕወት ዕድመ ንምክልኻል ናይ COVIDSafe ኣውስትራሊያ ንፈጥር።
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