COVID-19 ስርዓት መብራህቲ ትራፊክ: ቀጠልያ-ብጫ-ቀይሕ
'መረጋገጺ ክታበት' ምሓዝ ነዚ ሓድሽ ኣገባብ ብግቡእ ንክንጥቀመሉ ይሕግዘና
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መብዛሕቲኦም ቦታታትን ናብ ትካሎም ሻይ ንምስታይ፥ ስፖርት ንምስራሕን ምስ ኮምዩኒቲ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት
ንምስታፍ ናብ ትካሎም ቅድሚ ምእታውና 'መረጋገጺ ክታበት' ከነሪእዮም ክሓቱና ይኽእሉ
እተን ናይ ንግዲን ኮና ህዝባዊ ትካላት ኣብ ኩለን ደረጃታት ውሸባ ማለት- ኣብ ቀጠልያ፥ብጫን፥ቐይሕን ንዝተከተቡ ሰባት
ጥራይ ክፉት ክኾና እየን። እዚ ማለት መረጋገዚ ክታበት እንተሒዝና ኣብ ብጫ ኾነ ኣብ ቐይሕ ደራጃ ውሸባ እቲ ልሙድ
አገልግሎት ብዘይምቁራጽ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት'ዩ።
ናይ ክታበት ሰርተፊኬትና ናብ ኣብ ሞባይልና ዝርከብ ፍሉይ ዶክዩመንት ዳውንሎድ ንገብረሉ ኣገባብ
ወይ ከኣ ነዚ ጥብቆ(ሊንክ) ብምጥዋቅ ክንረኽቦ ንክእል https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/gettingproof-of-your-vaccination/
እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 12-15 ንዘለዉን ሞባይል ዘይብልና ሰባትን ናይ ክታበት ሰርተፊኬትና ካብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ
ጥዕና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። እተን መብርሒታት ኣብ ፍሉይ ዶክዩመንት ክርኸብ ይከኣል
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novelcoronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-requesting-proof-vaccination
ኣብ ርእሲ ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ምርኣይና ኣብ እንቀሳቀሰሉ ቦታታት QR ስካን ብምግባር ምንቅስቃሳታትና ክንስንዶ
ይግባእ።

ቀጠልያ-ኣብ ኒውዚላንድ ብዙሕ ኮቪድ የለን ማለትዩ፡
-እዚ፡ማለት ኣብ ኮምዩኒቲ ዝተወሰነ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣሎ ማለትዩ።
-በዚ ሕማም ዝተጠቅዑ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክመጹ ይኽእሉ እዮም።
-ስለዚ ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ እንገብሮ ምንቕስቃሳትና ክታበት ሰርተፊኬትና ምርኣይ ከድልየና እዩ።
ደረጃ ውሸባ ቀጠልያ ኣብ እንኮነሉ እዋን ብከመይ ደሕንነትና ነረጋግጽ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ብጽሑፍ ወይውን QR ስካን ብምግባር ኩሉ ምንቅስቃሳትና ክንስንዶ ይግባእ
ኣብ እጽው ዝኾኑ ቦታታት ከም ኣብነት ኣብ ድኳናት ኣብ እንቀሳቐሰሉ እዋ ገጽና ክንሽፍኖ ይግባእ
በረራታት ኣብ እንገብረሉ እዋናት እውን ገጽና ክንሽፍኖ ይግባእ
ደረጃ ውሸባ ቀጠልያ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣበይ ክንቀሳቐስ ንኽእል?
ሕዝባዊ መሳለጥያታት-መሕምበሲ ቦታታት፣ ቤት ንባብ፣ ስፖርት መስርሒ ቦታታት
ዕዳጋ- ኣብ ድኳናት
ኣብ ቦታ ስራሕ- ናብ ስራሕናን ጉዳይ ነሳልጠሎም ቦታታትን
ላብ ቦታ ትምሕርቲ -ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዝርኸብ ትምሕርቲ፣ ኩራ፥ ዩኒቨርስቲ፣ ፖሊቴክኒክን ቋንቋ እንግሊዝ ንመሓረሎም
ቦታታት የጠቓልል
ዝተወሰኑ ኣብ ግዳም ዝግበሩ ንጥፈታት ንኣብነት-ምርኢታት፥ ኣበይቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት፣ ፌስቲባላትን ኣብ ጽርግያ
ዝግበሩ ናይ ባዛር ምርኢታት
ኣብዚ ደረጃ'ዚ ኣብ መላእ ኒውዚላንድ ብዘይ ገደብ ክንንቀሳቐስ ንክእል ኢና።

አብ ደረጃ ቐጠልያ ኣብ እንኾነሉ ግዜ ኣብ መብዛሕቲኦም ቦታታት ከም መረጋገጺ ናይ ክታበት ሰርተፊኬትና ከነርኢ ክንሕተት ንኽእል
ኢና።
ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ብምጥቃም ገደብ ዘይብሉ ዕንግዶት ክንረኽብ ንክእለሎም ቦታታት(ንኣብነት ከም ሻሒ ንሰትየሎም ካፌታትን
ሬስቶራንትን) ብብዝሒ ሰባት ዝእከቡሎም ቦታታት (ከም መርዓ፡ ቀብሪ፡ ቤት ኣምልኮን፡ ማራይን) ኣበይቲ ውራያት (ኣብ ውሽጢ
ኣዳራሽ ይኹን ኣብ ደገ)፡ ርሕቐትካ ሓሊኻ ክትሰርሖም ዘጸግሙ ስርሓት (ከም ኣብነት እንዳ መሻጦ)ን ኣብ ጂምናዝዩም።
ኣብዘን ዝተጠቕጻ ቦታታት ንምኻድ ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ከነርኢ ንግደድ።
ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ዘይጥቀሙ ቦታታት፡ እዘን ትካላትን ናይ ቢዝነስ ቦታታትን ካብ 100 ንዘይበዝሑ ሰባት ጥራይ ግልጋሎት
ክህቡ ይፍቐድ። ብተወሳኺ ኩሉ ሰብ ናይ ግድን ኮፍ ክብልን ካብ 1 ሜትሮ ዘይንእስ ርሕቐት ክህሉ ይግባእ።
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እዚ ማለት ኣብዘን ቦታታት ንክንሳተፍ ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ከነርኢ ኣይንግደድን ማለትዩ እዩ።
ደረጃ ኣራንሾኒ-ቁጽሪ ኮቪድ ይውስኽ ኣሎ ማለትዩ
-እዚ ኩነታት ኣብ ስርዓት ጥዕና ሓገርና ጸቕጢ ይገብር ኣሎ።
-ነቶም ብሰንኪ ዕድመን ጥዕናን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ንዘለዉ ሰባት ተወሳኺ ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል
- ኣብ ኮምዩኒቲና ንጡፍ ተሳትፎ ንምግባር ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ምርኣይ ከድልየና እዩ
ደረጃ ውሸባ ኣራንሾኒ ኣብ እንኮነሉ እዋን ብከመይ ደሕንነትና ነረጋግጽ
•
•

ብጽሑፍ ወይውን QR ስካን ብምግባር ኩሉ ምንቅስቃሳትና ክንስንዶ ይግባእ
ኣብ እጽው ዝኾኑ ቦታታት ከም ኣብነት ኣብ ድኳናትን ከም ኣዳራሽ ዝኣመሰሉ ዕጽው ቦታታት ኣብ እንቀሳቐሰሉ እዋን ገጽና
ክንሽፍኖ ይግባእ
ኣብ በረራታት፡ ሕዝባዊ ትራንስፖርት፡ ሕዝባዊ መኣከቢ ቦታታት፡ ኣብ ታክሲን ኡበርን- ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ከባቢ ገጽና
ብማስኬራ ክንሽፍኖ ተመራጺ ይኸውን።
ውሸባ ኣራንሾኒ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣበይ ክንቀሳቐስ ንኽእል?

•
•
•
•
•
•

ሕዝባዊ መሳለጥያታት-መሕምበሲ ቦታታት፣ ቤት ንባብ፣ ስፖርት መስርሒ ቦታታት ንዝተወሰነ ቁጽሪ ክፉት ይኾኑ። ርሕቀት
ክሳብ 1 ሜትሮ ምሕላው እውን ኣገዳሲ ይኸውን።
ዕዳጋ-ርሕቐት ብምሕላው ንዝተወሰነ ቁጽሪ ክፉት ይከውን
ቦታ ስራሕ- ናብ ስራሕናን ጉዳይ ነሳልጠሎም ቦታታትን ምኻድ ይከኣል
ቦታ ትምሕርቲ -ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዝርኸብ ትምሕርቲ፣ ኩራ፥ ዩኒቨርስቲ፣ ፖሊቴክኒክን ቋንቋ እንግሊዝ ንመሓረሎም
ቦታታት መምርሒ ሕዝባዊ ጥዕና ብምትግባር ክፉት ይኾኑ። ኣብዚ እዋን ሳኒታይዘርን ማስኬራን ምጥቃምን ክሳብ 1 ሜትሮ
ርሕቐት ምጥቃም ግድነት ይኸውን።
ኣብ ግዳም ዝግበሩ ንጥፈታት ንኣብነት-ምርኢታት፥ ኣበይቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት፣ ፌስቲባላትን ኣብ ጽርግያ ዝግበሩ ናይ
ባዛር ምርኢታት ከተኣናግድዎም ዝኽእሉ ቁጽሪ ሰባትን ርሕቐትን በቲ ዝወሓብ መምሕርታት ብምክታል ክትግበሩ ይኽእሉ።
ኣብዚ ደረጃ'ዚ ኣብ መላእ ኒውዚላንድ ብዘይ ገደብ ክንንቀሳቐስ ንክእል ኢና።

አብ ደረጃ ኣራንሾኒ ኣብ እንኾነሉ ግዜ ኣብ መብዛሕቲኦም ቦታታት ከም መረጋገጺ ናይ ክታበት ሰርተፊኬትና ከነርኢ ክንሕተት ንኽእል
ኢና።
ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ብምጥቃም ገደብ ዘይብሉ እንግዶት ክንረክብ ንክኽእለሎም ቦታታት(ንኣብነት ከም ሻሂ ንሰትየሎም ካፌታትን
ሬስቶራንትን) ብብዝሒ ሰባት ዝእከቡሎም ቦታታት (ከም መርዓ፡ ቐብሪ፡ ቤት ኣምልኮን፡ ማራይን) ኣበይቲ ውራያት (ኣብ ውሽጢ
ኣዳራሽ ይኹን ሻብ ደገ)፡ ርሕቐትካ ሓሊኻ ክትሰርሖም ዘጸግሙ ስርሓት (ከም ኣብነት እንዳ መሻጦ)ን ኣብ ጂምናዝዩም።
ኣብዘን ዝተጠቕሳ ቦታታት ንምኻድ ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ከነርኢ ንግደድ።
ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ዘይጥቀሙ ቦታታት፡
ቀይድታት፡ ኣገልግሎት- ምትንካፍ ዘይብሎም ኣገልግሎታት፡ ክሳብ 50 ዝበጽሑ ሰባት 1 ሜትሮ ርሕቐት ዝሃለወ ኣገልግሎት ክሕቡ
ይኽእሉ
ዝዕጸዉን ኣገልግሎት ክህቡ ዘይኽእሉ፡ ውራይ (ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ደገ)፡ ምትንካፍ ዘድልዮም ኣገልግሎታት (ንኣብነት ምሸጣ ጸጉሪ)
እዚ ማለት ኣብዘን ክልተ ዝተጠቕሳ ቦታታት ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ምርኣይ ኣየድልየናን እዩ።
ደረጃ ውሸባ ቐይሕ- ሕዝብናን ስርዓተ ጥዕናናን ንምውሓስ ንነተግብሮም ነግራት
-እዚ ኩነታት ኣብ ስርዓት ጥዕና ሓገርና ጸቕጢ ይገብር ኣሎ።
-ነቶም ብሰንኪ ዕድመን ጥዕናን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ንዘለዉ ሰባት ተወሳኺ ሓደጋ ዝፍጠረሉ እዋን እዩ።
- ስለዚ ንብ መብዛሕቲኡ ምንቕስቃሳትና ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ምርኣይ ከድልየና እዩ
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ኣብ ደረጃ ውሸባ ቐይሕ እንኮነሉ እዋን ብከመይ ደሕንነትና ነረጋግጽ
•
•
•
•
•

ብጽሑፍ ወይውን QR ስካን ብምግባር ኩሉ ምንቅስቃሳትና ክንስንዶ ይግባእ
ኣብ እጽው ዝኾኑ ቦታታት ከም ኣብነት ኣብ ድኳናት ኣብ እንቀሳቐሰሉ እዋ ገጽና ክንሽፍኖ ይግባእ
በረራታት ኣብ እንገብረሉ እዋናት እውን ገጽና ክንሽፍኖ ይግባእ
ኣብ እጽው ዝኾኑ ቦታታት ከም ኣብነት ኣብ ድኳናትን ከም ኣዳራሽ ዝኣመሰሉ ዕጽው ቦታታት ኣብ እንቀሳቐሰሉ እዋን ገጽና
ክንሽፍኖ ይግባእ
ኣብ በረራታት፡ ሕዝባዊ ትራንስፖርት፡ ሕዝባዊ መኣከቢ ቦታታት፡ ኣብ ታክሲን ኡበርን- ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ከባቢ ገጽና
ብማስኬራ ክንሽፍኖ ተመራጺ ይኸውን።
ውሸባ ቐይሕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣበይ ክንቀሳቐስ ንኽእል?

•
•
•
•
•
•

ሕዝባዊ መሳለጥያታት-መሕምበሲ ቦታታት፣ ቤት ንባብ፣ ስፖርት መስርሒ ቦታታት ክሳብ 100 ንዝበጽሑ ሰባት ክፉት
ይኾኑ። ርሕቀት ክሳብ 1 ሜትሮ ምሕላው እውን ኣገዳሲ ይኸውን።
ዕዳጋ-ንዝተወሰነ ቁጽሪ ክፉት ይኸውን። ርሕቀት ክሳብ 1 ሜትሮ ምግባር እውን የድሊ።
ቦታ ስራሕ- ኣብ ገዛ ኮይና እንተሰራሕና ተመራጺ ይኸውን።
ትምሕርቲ ቤት ትምሕርቲ፣ECEs ኩራ ዝ ምመሰሉ ቦታታት መምርሒ ሕዝባዊ ጥዕና ብምትግባር ክፉት ይኾኑ። ኣብዚ እዋን
ሳኒታይዘርን ማስኬራን ምጥቃምን ክሳብ 1 ሜትሮ ርሕቐት ምጥቃም ግድነት ይኸውን።
ኣብ ግዳም ዝግበሩ ናይ ኮምዩኒቲ ንጥፈታት ከተኣናግድዎም ዝኽእሉ ቁጽሪ ሰባትን ርሕቐትን በቲ ዝወሓብ መምሕርታት
ብምክታል ክትግበሩ ይኽእሉ።
ኣብዚ ደረጃ'ዚ ዞባዊ ምንቕስቃስ ገደብ ክግበረሉ ይኽእል።

ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ዝጥቀሙ ቦታታት እቃበታት ክገብሩ እዮም
ናይ 1 ሜትሮ ርሕቐት ብምትግባር ክሳብ 100 ሰባት ዘተኣናግዱ-ወሓብቲ ኣገልግሎት (ንኣብነት ከም ሻሒ ንሰትየሎም ካፌታትን
ሬስቶራንትን) ብብዝሒ ሰባት ዝእከቡሎም ቦታታት (ከም መርዓ፡ ቐብሪ፡ ቤት ኣምልኮን፡ ማራይን) ኣበይቲ ውራያት (ኣብ ውሽጢ
ኣዳራሽ ይኹን ሻብ ደገ)፡ ርሕቐትካ ሓሊኻ ክትሰርሖም ዘጸግሙ ስርሓት (ከም ኣብነት እንዳ መሻጦ)ን ኣብ ጂምናዝዩም።
•
•
•
•
•

በቲ ዝወሓብ መምሕርታት ብምክታል ዝኽፈቱ ስርሓት፡ንኣብነት ብቐረባ ዝስርሑን ምትንካፍ ዘድልዮም ስርሓት ከም
ምሸጣ ጸጉሪ
ኣብ ክፍሊ ብኣካል ተረኺብና ክንመሓሮም ዝግብኣና ትምሕርታት ክታበት የድልዮም- ላዕለዎት ትምሕርቲ ብቁጽሪ
ዝተወሰኑን ክሳብ 1 ሜትሮ ርሕቐት ምህላው የድልዮም።
እዚ ማለት ኣብ ግዜ ደረጃ ቐይሕ ንኾነሉ እዋን ናብዞም ቦታታት ኣብ እንቐሳቀሰሉ ግዜ ናይ ክታበት ሰርተፊኬትና ከነርኢ
ይግባእ ማለትዩ።
ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ዘየድልዮም ቦታታት
እቃበታት፡ ወሓብቲ ኣገልግሎታት; ምትንካፍ ዘየድልዮም ኣገልግሎታት፡ ክሳብ 10 ዝበጽሑ ሰባት ዝእከቡሉ ፍጻመ ግን ክሳብ
1 ሜትሮ ርሕቐት ምሕላው ዘድልዮምን፡ ናይ ርሕቐት ትምሕርቲ ላዕለዋይ ደረጃን እዮም።

ዕጽዋትን ኣገልግሎት ክህቡ ዘይኽእሉ፡ ዝእጸዉን ኣገልግሎት ክህቡ ዘይኽእሉ፡ ውራይ (ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ደገ)፡ ምትንካፍ
ዘድልዮም ኣገልግሎታት (ንኣብነት ምሸጣ ጸጉሪ) እንተላይ ጂምናዝዩም
•

እዚ፡ማለት ኣብ ደረጃ ቐይሕ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ክልተ ቦታታት ናይ ክታበት ሰርተፊኬት ከነርኢ ኣየድልየናን እዩ።
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