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ናብ ወለዲ ተመሃሮ
መባእታ ቤት-ትምህርቲ ኣርጎ

ሰኑይ፣ 02 ነሓሰ መዓልቲ 2021 ዓ/ም
ተደጋገምቲ መርመራታት ኮቪድ 19 ኣብ ቤት-ትምህርቲ
ናብ ዝኸበርኩም ወለዲ
ኣብ መጀመርታ ሚያዝያ ባይቶ መንግስቲ ኣርጋው ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ'ውን እንተኾነ ሰፊሕ መርመራ ኺገብር ወሲኑ
ኣሎ። እቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ለበዳ ናይቲ ደልታ ዝተባህለ ቫይረስ ኸምኡውን ናብ ወጻኢ ሃገር ዚግበር ጕዕዞን
እተፈላለየ ማሕበራዊ ርክባትን ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ቍጽሪ ምውሳኽ ናይቶም ጕዳያት ድሕሪ ኽረምቲ ኸምኡውን ናብ
ቀውዒ ኣብ ዝቀራረበሎ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ባይቶ መንግስቲ ኣርጋው ተደጋጋሚ መርመራ ንለብዒ ኣብ
ምቅላስ ዓብዪ ኣበርክቶ ኸም ዚገብር ኣሚኑን ኣለልዩን ኣሎ።
ናይ ቆልዓኹም ቤት-ትምህርቲ ንተደጋገምቲ ሰሙናዊ መርመራታት ተመዝጊባ ኣላ። ናይ ቆልዓኹም ተሳትፎ
ኣብቲ መርመራ ብወለንታ ኢዩ ከምኡ`ውን ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ኢዩ።
እቶም መርመራታት ናይ ምራቕ መርኣያ ኢዮም። ንግሆ ኣብ ገዛ ድማ ይውሰዱ። እቲ ናይ ምራቕ መርኣያ ምሽውነትን
ዝጎደሎ ኣይኮነን ከምኡ`ውን ቃንዛን ኣልቦ ኢዩ። ቆልዓኹም ነቲ መርኣያ ናብ ቤት-ትምህርቲ ሒዝዎ ይመጽእ። ድሕሪኡ
ኣብ ላባርቶሪ ወይ መርመራ ቤት ምስ ካልእ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዚርከብ መርኣያታት ተሓዋዊሱ ይፍተን።
ከምዚ ዝኣመሰለ እተሓዋወሰ ንመርኣዪ ዚኸውን መርመራታት ኣወንታዊ እንተ ዀይኑ፡ ኵሎም እቶም ኣብዚ ኽፍሊ እዚ
ዚሳተፉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንኻልኣይ ግዜ በብውልቂ ኺፍተኑ እዮም። ንስኻን ቤት ትምህርቲ ውሉድካን ብዛዕባ እቲ
ኣብ እተሓዋወሰ መርኣዪ ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መርኣዪ ዚርከብ ኣወንታዊ ውጽኢት ፈተና ብቐጥታ ኽትነግሩ ኢኹም።
እቶም ውጺኢት ናናይ ውሸባ ይኣትዉ ብኮንታክት ትራሲንግ (CONTI) ድማ ምክትታል ይግበረሉ/ላ።
ነቶም ወለንታውያን መርመራታት፡ ኩሉ ሰብ ኣብ መስመር ኢንተርነት ሓንሳብ ክምዝገብ ኣለዎ። ነቲ ናይ ምዝገባ መላግቦ
(ሊንክ) ብቐጥታ ክትቅበሉዎ ኢኹም ካብ ናይ ቆልዓኹም ቤት-ትምህርቲ። በዚ ምዝገባ፡ ብግልጺ ትህቡ ውልቃዊ ፍቓድ
ነቶም ተደጋገምቲ መርመራታት ከምኡ`ውን ነቲ ንዖኦም ኣድላዪ ዝኾነ ምምስራሕ ዳታ።
እንድሕር ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ብዛዕባ ተደጋገምቲ መርመራታት፡ ብኽብረትኩም ንቤት-ትምህርትኹም ተወከሱ። ተወሳኺ
ሓበሬታ ክርከብ ይክኣል ኢዩ ኣብ www.ag.ch/coronavirus-rete.
እዚኦም ስጉምታት ነቲ ለበዳ ኣብ ምቁጽጻርን ክሕግዙ ከምኡ`ውን ዝልዓለ ምክልኻል ንኣባላት ቤት-ምህርትን ስድራቤቶምን ይህቡ ዝብል እምንቶ ኣለና።
ነመስግነኩም ንእምነትኩምን ደገፍኩምን። ጻዕርና ኣይክይን ኢዩ!
ሰናይ ምንዮት፡

ኣሌክስ ሁርዘለር
በዓል መዚ መንግስቲ

