
ዝጸነዕ ምኽርታት ኣብ ቨስተርኖርላንድ
ካብ ዕለት 16 ሕዳር ኣትሒዙ ኩሎም ኣብ ቨስተርኖርላንድ ዝህልዉ ነዚ 
ዝስዕብ ንከማልኡ ምሕጽንታ ይግበረሎም:

 ካብ’ቶም ምሳኻ ዝቕመጡ ሰባት ወጻኢ ምስ ካልኦት ኣካልዊ ርክብ ካብ ምግባር ምቑጣብ። ሓደ ካብ’ቲ ብዙሕ ሓደ ንኸይግበር ንመኽሮ 
ካብ ትልሂት ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምርኻባት ዘይምድላው ወይ ዘይምስታፍ እዩ። እንድሕር ብዘይ ኣካላዊ ርሕቀት ክፍጸሙ 
ዘይከኣሉ ኾይኖም ካብ ውሱናት ዓይነት ንጥፈታት ከም ምትንኻፍ ዘለዎም/ስፖርትታት ወይ ከም ብቑዕ መድሃኒታዊ ምኽንያት ዘይብሉ 
ናይ ጥዕናን-ወይ ናይ ጽባቔን ክንክን እውን ክትቁጠብ ይግባእ። 

	 ከም ኣብ ድኳን፡ ሞል፣ ቤተ-መዘክራት፡ ቤት-መጻሕፍቲ፡ መሐምበስን ጂምን ናይ ውሽጣዊ ሃዋህው ምኻን ተቖጠብ። ኣድለይቲ 
ምብጻሓት ንኣብነት ከም ናይ ምግቢ ድኳናትን ፋርማሲታን ክግበር ይከኣል እዩ። 

	 ንኣብነት ካብ ናብ ኣኼባታት፡ ሙዚቃዊ ምርኢታት፡ ምርኢታት፡ ናይ ስፖርት ልምምዳት፡ ግጥሚያታትን ውድድራትን ካብ ምስታፍ 
ተቖጠብ። ይኹን እምበር ንኣብ 2005 ወይ ድሕሪኡ ዝተወልዶ ቆልዑት ናይ ስፖርት ልምምዳት ኣይምልከትን እዩ። ኣድላይ ብቐረባ 
ርክብ፡ ንኣብነት ከም ናብ ክንክን ሕክምናን መድሃኒታዊ መርመራትን፡ ኣብ’ዞም ምኽርታት ኣይጠቃለሉን እዮም። ይኹን እምበር እቲ 
ኮቪድ-19 ክኸውን ዝሕእል ምልክት ሕማም ዘለዎ ሰብ፡ ካብ ምስ ካልኦት ብቐረባ ርክብ ክቑጠብ ክሓስበሉ ኣገዳሲ እዩ። 

	 ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ካብ ምግባር ምቑጣብ። መገሻታት ኣብ ውሽጢ ወይ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ብዙሓት ሰባት ስለ እትረክብ 
ነቲ ናይ ላብዕ ምዝርጋሕ ከግድድዎ ይኽእሉ እዮም፡ እዚ ከኣ ናብ ሓድሽ ናይ ላብዕ ሰንሰለታት ምጅማር ከምርሕ ይኽእል እዩ። ካብ’ዚ 
ብምብጋስ፡ ብዝከኣል መጠን ካብ ከምዚኦም ዓይነት መገሻታት ክትቁጠብ ይግባእ። እቲ ምኽሪ ካብ ካልኦት ኣውራጃታት ናብ’ዚ ኣውራጃ 
መገሻ እውን ይምልከት እዩ። እዚ ምኽሪ እዚ፡ ንኣብነት ንሰባት ናብ ስራሕ፡ ትምህርትታት ወይ እቲ ኣብ ቦታ ምህላው ዝጠልብ ንጥፈት 
ወይ ክንክን ንኸይከዱ ኽዕንቅፍ ኣይኮነን ተሓሲቡ።        

እቲ ውሳኔ ንናይ ስራሕ ቦታታን ንጥፈታን፡ ንኣብነት ከም ድኳናትን፡ ሞልን ናይ ስፖርት 
ኣዳራሻትን ኣብ ቨስተርኖርላንድን ዝጸንዑ ሓፈሻውያን ምኽርታት እውን ይጥርንፍ እዩ።

	 ንጥፈታትን ወሃብቲ ስራሕን ምእንቲ ነቶም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዎ ሓፈሻውያን ምኽርታት ኩሊ ሰብ ክከታተሎም ክኽእል 
ስጉምትታት ክወስዱ ይግበኦም። እቶም ናይ ወሃብ ስራሕ ስጉምትታት ነቶም ሰራሕኛታ ኣብገዘኦም ኾይኖም ንኽሰርሑ ምምጽሕጻን፡ ካብ 
ገዛ ኾይኖም ንኽሰርሑ ኩነታት ክብ ምባልን ነቶም ናይ ሰራሕ መገሻታት፡ ዋዕላታትን ካልኦት ናይ ብኣካል ትሳተፎ ኣኼባን ምውንዛፎም 
ክኾኑ ይኽእሉ። ዝተረፉ ንጥፈታት ኣብ ሓደ ግዜ ዝመጹ በጻሕቲ ቁጽሮም ምጉዳል፡ እቶም ክፉት ሰዓታት ከተሰማምዖም፡ ከምኡ’ውን 
ኣሃዛዊ/ብኢንተርነት ኣማራጺ ምውፋይ ክኾኑ ይኽእሉ።   
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