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ሓበሬታ መኸተ ኮሮናቫይረስ (ቁ.2) 

ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ 
   
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝኽሰት፣ ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ ዝነብሩ ዜጋታትና ብትብዓት፣ ርእሰ-
ተኣማንነት፣ ናይ ምድግጋፍ ጭዋ ባህልን ተደሪኾም፣ ኣብ ሓድሕዶም ብተስፋ፣ ምትብባዕ፣ 
ንዝተጸገሙ ብምድጋፍን፣ ነዚ ሓደገኛ ግዜ ብሓድነት ይገጥምዎ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ 
ህዝብና ንምድሓንን ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምቁጽጻርን ዝካየድ ዘሎ መኸተ ብምድጋፍ፣ ብሞራል 
ሓሳባትን ሞያዊ ምኽርን ኣብ ርእሲ ዝገበርዎ ደገፍ፣ ዛጊት ኣብ ውሽጢ ክልተ ሳምንታት 3.8 
ሚልዮን ዶላር ብምውጻእ ንኩሉ ዘስደመመ ኣበርክቶ ብምግባር፣ ከም ወትሩ ስሞም ኣብ 
መዛግብቲ ታሪኽን ወሳኒ ዜግነታዊ ኣበርክቶን ስለዘስፈሩ ልዑል ምስጋና እንዳቕረብና፣ ነቶም 
ዛጊት ከወፍዩ ዕድል ዘይረኸቡ ድማ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ብምግባር፣ ኣብ’ዚ ናይ 
ምትሕግጋዝ ታሪኻዊ መዝገብ ስሞም ከስፍሩ ንጽውዕ።  

ኣብ’ዚ ተኣፋፊ እዋን፣ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ፣ ካብ’ቲ “ኤርትራ ልዕሊ ህዝባ ትሰርዖ ነገር የለን” 
ዝብል መትከላዊ ኣጠማምታ መንግስቲ ኤርትራ ብምብጋስ፣ ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ ዝነብሩ 
ዜጋታትና፣ ነዚ ሓደገኛ እዋን፣ ብንቕሓት፣ ርእሰ-ተኣማንነትን፣ ምድግጋፍን ምእንቲ ክሰግርዎ፣ 
ኩሉ ዓቕምታቱን ዓቕሚ ውዳበታት ህዝብን ግዱሳትን ሞያውያን ኤርትራውያንን ኣኽቲቱ፣ ኩሉ 
ነገር ናብ መኸተ ኮሮናቫይረስ ብምቕናዕ፣ ንህዝብና ዝጠቕሙ ኣብ ኣካላውን ስነ-ኣእሙራውን 
ጥዕናን፣ ቁጠባዊ ሜላታት ማሕበራዊ ድሕነትን ዘተኵሩ ንልዕሊ ወርሒ መመላእታ 
ብዘይምቁራጽ፣ ሞያዊ ምኽርታት ዝካየደሎም መኣዲታት ዘተ ብቴሌኮንፈረንሳትን ማሕበራዊ 
መርበባትን ከተባብዕን ክውድብን ከካይድን ጸኒሑ ኣሎ።  

ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ኣመሪካ ብዝኸፍአ መልክዑ ይላባዕ ብምህላዉ፣ ብዙሓት ኤርትራውያን 
በዚ ቫይረስ ይጥቅዑ ከምዘለዉ ንከታተልን ደሃዮም ንገብርን ኣሎና። ንስድራ ቤት ዛጊት በዚ 
ሕማምን ካልእ ምኽንያትን ንዝዓረፉ ጽንዓት ይሃብኩም፣ ነቶም ሓሚሞም ዘለዉ ምሕረት 
የውርድ፤ እቶም ነዚ ሕማም ሰጊሮም ዝሓወዩ ድማ “እንቋዕ ሓጎሰኩም” ንብል።  ስለዚ ሕጂ’ውን 
ኤምባሲ ኤርትራ ድሕነት ዜጋታቱ ንምርጋጽን፣ ኣብ እዋን ጸገሞምን ሕማሞምን ኣድላዪ ደገፍ 
ዝረኽቡሉ መድረኽ ንምፍጣርን፣ ነቲ ብፍኑው ክካየድ ዝጸንሐ ደሃይ ዝሓመሙ ምግባር፣ ቀረባት 
መድሃኒትን መግብን ምቕራብን፣ ሕጋውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምስላጥን ካልእን፣ 
ብዝተወደበ መልክዕ ንምክያዱ፣ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣመሪካውያን ነተን ኣብ ትሕቲኡ 
ዝነጥፋ ውዳበታት ግንባርን፣ ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ግዱሳት ኤርትራውያንን ዘጠቓለለ ዓቕሚ 
ብምኽታትን ብምውዳብን ነዚ ወሳኒ ታሪኻዊ ዕማም ንምትግባር ይሰርሕ ኣሎ።  

ኣብ ዘሎናዮ እዋን፣ ብኮሮናቫይረስ ዝተጠቕዑን፣ ዝሓመሙን ዜጋታትና ደሃዮም ክንገብር፤ ሞያዊ 
ምኽሪ ምስ ዝህቡ ሓካይም ክነራርኽቦም፣ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብዝግባእ ይረኽቡ ከምዘለዉ 
ክነረጋግጽ፤ ዕድመ ዝደፍኡ፣ ስንኩላንን፣ ብሕዱር ሕማም ዝተደነሱ ሓልፋይ ዘይብሎምን 
ዜታታትና ንምሕጋዝ፣ ሓሙሽተ መስመራት ምኽሪን ኣገልግሎታትን ከፊትና ኣሎና። ስለዚ ድማ 
ኣብዛ ከባድ እዋን ሓገዝ ዘድልዮ ዜጋ፣ እቲ ዝደልዮ ዓይነት ሓገዝ ኣብ ግምት ብምእታው፣ 
ኣብ’ዚ ዝስዕብ ቴሌፎናት/ኢመይላት መልእኽቲ ብምግዳፍ ሓገዝ ክረክብ ከምዝኽእል ንሕብር። 
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ሓበሬታ መኸተ ኮሮናቫይረስ (ቁ.2) 
ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ 

 

ዓይነታት ሓገዝን መራኸቢ መስመራትን 
 

• እዚ ተቐሪብልኩም ዘሎ ሓገዛት፣ ንጥዕናዊ፣ ማሕበራዊ፣ ሕጋውን፣ ዘቤታዊን ቀረባት 
ዝምልከት ኮይኑ፣ መተካእታ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ከምዘይኮነ ነፍልጥ። 

• ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኢት ኣብ ትደልይሉ ግዜ ግን 911 ብምድዋል ህጹጽ ሕክምናዊ 
ረድኤት ክትሓቱ ይግባእ። 

• ካብ’ዚ ስዒቡ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት ሓገዛት፣ ጠለብኩም ዘማልእ መሪጽኩም መልእኽቲ 
ግደፉ፣ ዝምልከቶም ወለንታውያን ድማ ክሕግዝኹም ተቐሪቦም ኣለዉ፣- 
 

1 ጥዕናዊ ምኽሪን ሓገዝን ካብ ኤርትራውያን 
ሓካይም ንዝደልዩ፣ 

 ወለንታውያን  ኤርትራውያን ሓካይም 
804-365-5322 
Ncea.health@gmail.com 

    
2 ማሕበራዊ ድሕነት (ካብ ስራሕ ምስጓግን  

ካልእ ማሕበረ-ቁጠባዊ ወጽዓታትን)  
ዘጋጥሞም ዜጋታትና ንምሕጋዝ፣ 

 ብ/ ኢብራሂም ዓብደልኑር 
202-670-2029 
NCEAcovid19Help@gmail.com 

    
3 ሕጋዊ ኣገልግሎታትን ምኽሪ ጥብቅናን 

ንዝደልዩ፣ 
 ብ/ ኣንበሳጀር ብርሃነ 

202-270-1861 
Covid19NCEAHelp@gmail.com  

    
4 ቀረብ መግብን መድሃኒትን ካልእን ንዝደልዩ  በቲ ልሙድ ቁጽሪ ቴሌፎን ሃገራዊ ሽማግለ 

ወይ ወከልቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ከተማኹም 
ደውሉ 

    
5 ኣባላት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ 

ሕ/መ/ኣመሪካ ንምዝርራብ፣ 
 ብ/ ፍረወይኒ ኣብርሃም 

888-808-4892 
embassyeritrea@embassyeritrea.org  

 

    ዓወት ንሓፋሽ!! 
ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ሕ/መ/ኣመሪካ 

24 ሚያዝያ 2020 
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