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መምርሒታት መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ንኮቪድ-19
ብዝምልከት

ብዕለት 2 ከምኡ ውን 4 ሕዳር 2020 ቤት-ትምህርቲ ምምሕዳር ከተማ ሄለፎሽ ንኹሎም ወለድን
ተሓተትን ተመሃሮ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ሓበሬታ ሂቡ ኔሩ። እቲ ሓበሬታ ንምኽሪ በዓል-መዚ ህዝባዊ
ጥዕና ሽወደን፡ ድሕነት ለበዳ ዞባ ከምኡ ውን ምኒስትሪ ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ነበረ። እቲ
እቀዲምና ዝሃብናኩም ሓበሬታ ከምዘለዎ ሃልዩ፡ ቁሩብ ምቅይያራት ግን ኣጋጢሙ ኣሎ። እዚ
ምቅይያራት ብበዓል-መዚ ጥዕና ሽወደን ዝተደረኸ ኮይኑ፡ ነቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ኣባላት
ስድራቤት ዘለዎም ተመሃሮ ዝምልከት እዩ።
ብመሰረት ናይቲ በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ኣካይድዎ ዘሎ ምቅይያራት እምበኣር፡ እቶም
ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ኣባል ስድራ ዘለዎም ተመሃሮ ገዛ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። ቤት-ትምህርቲ ከኣ፡
እዚ ምቅይያራት’ዚ ወለዲ ክፈልጥዎ ኣለዎም በሃላይ እዩ፡

ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ዝቕመጡ ነኣሽቱ ህጻናትን ተመሃሮን ልክዕ
ከምቶም ዓበይቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ነዚ
ምቅይያራት ዝገብር ዘሎ ሰራሕተኛታት ቤት-ትምህርትን መውዓሊ-ህጻናትን ኣብ
ምምህርናዊ ስርሖም ከተኲሩ ካብ ዝብል እዩ።
መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ፡ ካልእ ግዴታዊ ዝኾነ ዓይነታት ትምህርትን መውዓሊ-ህጻናትን ንህንጸትን
ትምህርትን ህጻናትን ኮተቴን ኣገዳሲ እዩ። ቤት-ትምህርትን መውዓሊ-ህጻናትን ኣገዳሲ ሕብረተሰብኣዊ ዕማም ኣለዎም። ኣብ ዘለናዮ ናይ ለበዳ እዋን፡ እዚ ማእከል ፍልጠት’ዚ ብዝተኻእለ መጠን
ክፉት ክኸውንን ዝወሃብ ትምህርቲ ውን ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ክወሃብ ኣለዎ ዝብል እዩ።
ተርእዮ ኮቪድ-19 ንትምህርታዊ ማእከላት ሕንፍሽፍሽ የእትዩለን እዩ። ሓደጋታት ምስፍሕፋሕ ለበዳ
ንምንካይ ዘድሊ
ምምችቻኣት
ኣብ
ምግበር ሓያል
ጻዕሪ
ኣካይደን
እየን።
ኣብዚ ብበዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን፡ ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ንዘሎ ኲነታት ማእከል ዝገበረ
ቀሪቡ ዘሎ ዝተሓደሰ ምኽሪታት፡ ምልክትታት ኮቪድ-19 ዘይብሎም ኣብ መውዓሊ-ህጻናትን
ዝውዕሉ ወይ ውን ኣብ መባእታ ዝመሃሩ ተመሃሮ ሓደ ካብ ኣባላት ስድራቤቶም ብኮቪድ-19
ምስዝልከፍ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። ካብ ቅድም ኣትሒዙ፡ እቶም ዓበይቲ ዝኾኑ፡ ከምቶም ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ዝመሃሩ፡ ከምዚ ምስዘጋጥም ካብ ቅድም ኣትሒዞም ገዛ ኮፍ ክብሉ ተወሲኑ ምንባሩ
ይዝከር።
በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን እዚ ስጉምቲ’ዚ፡ ኣብ ምድራት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣብ ቤትትምህርቲ ወይ ውን ኣብ ካልእ ጽላታት ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ ተራ ክጻወት እዩ ዝብል እምነት የብሉን።
- እቲ ለውጢ ርግኣትን ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ንምፍጣርን ከምኡ ውን ቤት-ትምህርቲ ዝያዳ
ትዂረት ንስነ-ምምህርናዊ ጉዳያት ንኽትህብ የኽእላ።
በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ህጻናት ብብዝሒ ከምዘይልከፉን፡ እንተ ተለኺፎም ውን ቅልል
ዝበለ ምልክታት ከምዘርእዩን፡ ኣብ ምስግጋር ናይቲ ለበዳ ውን ንጡፋት ዘይምዃኖምን
ከረጋግጸልኩም ይፈቱ። እቶም ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ይኹን መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ዝሰርሑ
ሰራሕተኛታት ካብቶም ኣብ ካልኦት ሞያታት ዝነጥፉ ሰባት ብዝያዳ ብኮቪድ-19 ክልከፉ
ኣይተራእዩን።
ምልክታት ኮቪድ-ዘይብሎም ህጻናት፡ ሓደ ካብ ኣባላት ስድራቤቶም ብኮቪድ-19 ምስዝልከፍ ገዛ ኮፍ
ክብሉ ኣለዎም። በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን (folkhalsomyndigheten.se)
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ቤት-ትምህርቲ ብቐጻሊ ንመምርሒታት መንግስታዊ ትካላት ትከታተል። ነዚ መሰረት ብምግባር ከኣ
ክውሰዱ ዝግባኦም ስጉምታትን ሓበሬታታትን ብቐጻሊ ከምዝሕደስ ትገብር። እዚ ኣብ ላዕሊ
ተዘርዚሩ ዘሎ ምኽሪታት ንቐጻሊ ዘገልግል እዩ።
ቦርድ ምምሕዳር ቤት-ትምህርቲ
መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርታት ከተማ ሄለፎሽ

