
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ   
ደብረ ሰላም መድሓኔዓለም ቤተክርስትያን 
ኣምስተልፌን- ኣምስተልላንድ   
ሆላንድ ።   

Eritrean Orthodox Tewahdo 
MedhanieAlem kerk   
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ደ/ሰ/መ/ኣ/ኣ2020-236   

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። 

ናብ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ምእመናንን ምእመናትን ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡ 
ኣቐዲምና መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕራብ ኣብ ኩሉ ህይወትኩም ሰላምን ጥዕናን ንምነየልኩም። እግዚኣብሔር ኣምላክና ካብ’ዚ 
ዘሎ ቀዛፊ ሕማምን ካልእ ዘሎ፣ ዘንጸላልወና ርኡይን ዘይግሁድን መከራን ከድሕነናን ክዕቅበናን፡ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። 

ቀጺልና ነዚ ዝስዕብ ኣገዳሲ ምዕባለታትን ሓበሬታታትን ከነቕርበልኩም ንደሊ፥ 
1- ኮሮና ቫይረስ፡ ካብ 1 ሰነ 2020 ጀሚሩ ኣብ ቅሉዕ ቦታታት፣

ሀ- ብባቡር፡ ኣውቶቡስ፡ ሜትሮ፡ ትራም፡ መሰጋገሪት ጃልባ (pont) ዝጓዓዙ፣
ሰባት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መከላኸሊ (መሸፈኒ) ክጥቀሙ ብሕጊ (መንግሥቲ) ይግደዱ፣

ለ- ሰባት ኣብ መደበራት ናይ ኣብ’ዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ መጓዓዝያታት ደው ኢሎም ክጽበዩ እንከለዉ (perron, haltes)
ግን፡ መሽፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩዎ ኣይግደዱን ኢዮም። ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝጠቅም ናይ 1.5 ሜትሮ 
ርሕቀት ክህልዎም ግን ይግብእ፣ 

ሐ- እዚ ካብ 01-06-2020 ወጺኡ ዘሎ (ተወሳኺ ሕጋዊ መግሥታዊ መምርሒ) ንዘይክተል ሰብ 95,00 ኢዩሮ መቕጻዕቲ 
ኣለዎ። ዘወርቲ ናይ’ዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ መጓዓዝያታት፡ ነቲ መቕጻዕቲ ኣየካይዱዎን ኢዮም። ንዝዀነ ናይ ኣፍን 
ኣፍንጫን መሸፈኒ ዘይገበረ ሰብ ግን ከዘኻኽሩዎ (ክሕብሩ) ይኽእሉ። ነቲ መቕጻዕቲ ዘካይዱ፡ እቶም BOA ተባሂሎም 
ጸጥታ ዝዕቅቡ ሰራሕተኛታት ኢዮም። እንድሕር ኣድላዪ ኰይኑ ሓገዝ ፖሊስ ክጽውዑ ይኽእሉ ኢዮም። 

መ- ካብ ሰሉስ 02-06-2020 ጀሚሩ መጓዓዝያታት በቲ ንቡር ዝዀነ ናይ ቀደም ናይ መጓዓዝያታት ኣገልግሎት ክጅምር ኢዩ። 
    ኣብ’ዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን፡ እቲ ብዝሒ ናይ ተጓዓዝቲ 40% (ኣርባዓ ሚእታዊት ኢዩ)። 

2- ብኸሜንተ ኣምስተርዳም ዝቐረቡ መሠረታውያን መምርሒታት፥
ሀ-  ምቅርራብን ዕልቅጥቅትን ሰባት ዘለዉዎ ወግድ፣
ለ-  ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛኻ ኰንካ ክትሠርሕ ይምረጽ፣
ሐ- 1.5 ሜተር ርሕቀት ካብ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ኣኽብር፡
መ- እንድሕር ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ደኣ ኩን። ናይ ምስትንፋስ ዓቕሊጽበትን ረስኒን እንተ ደኣ ኣሎካ ኰይኑ፡ እንተላይ ቤተሰብካ

ኣብ ገዝኹም ኲኑ፣
ሰ- ኢድካ ብሳሙና ሕጸብ፡ ክትስዕል እንከሎኻ በቲ ውሽጣዊ ኩርናዕ ናይ ኢድካ ሸፍን፡ መናፈጢ ወረቐት ተጠቒምካ ብቕጽበት

ትስንድዋ፣
ረ- ካብ 70 ዓመት ንላዕሊ ዕድመን ብዙሕ ጥዕና ምስ ዘይህልወካን፡ ተወሳኺ ጥንቃቐ ክትገብር ኣድላዪ ኢዩ።

3- ኸሜንተ ኣምስተርዳም ዘውጸኦ ካብ 01-06-2020 ጀሚሩ ዘገልግል ዝተመሓየሸ ኣድላዪ መምርሒ፥
ሀ- ሰባት ኣብ ደገ ብሓንሳብ ከይራኸቡ ተኸልኪሉ ዝነበረ መምርሒ ተላዒሉ (ተሪፉ) ኣሎ። ክራኸቡ ይኽእሉ፡ ግን ብዘይካ

እቶም ስድራቤት ዝዀኑ። እቶም ካልኦት1.5 ሜተሮ ርሕቀት ይሓልዉ። እዚ ከኣ ንመኪናን ንመጓዕዝያ ጃልባ (Pont) 
እውን ዝምልከት ኢዩ፣ 

ለ- ሙዘይም፡ ኮንሰርትታትን ትያትርን (ከም’ዚ ዝኣመሰላ ባህላዊ ትካላትን)፡ እቲ ናይ 1.5. ሜትሮ ርሕቀት ብምኽባር፡ ክኽፈቱ 
ይኽእሉ ኢዮም። እዚ ክኸውን እንተዀይኑ እቶም በጻሕቲ ኣቐዲሞም፡ ንቦታ እንድሕር ሓዚኦምን ካርድ ገዚኦምን ጥራይ 
ኰይኑ፡ ካብ 30 ዘይበዝሑ ሰባት ክዀኑ ኣለዎም፣ 

ሐ- እንዳቡንን ቤት ብልዒን ከምኡ ከኣ ንማያዊ መጓዓዝያ ጃላቡ፡ ካብ ሰዓት 12:00 ድሕሪ ቀትሪ ይኽፈት፣ ካብ 30 ዘይበዝሑ 
ሰባት ከኣ የእንግድ (1.5 ሜትሮ ርሕቀት ይኽተሉ)። ኣብ ደገ (terras) ግን ብዝሒ ኣየገድስን ኢዩ፣ 1.5 ሜትሮ ርሕቀት 
ግን ይኽተሉ። ንስድራቤት ምስ ደቆምን ሕጻውንትን ግን 1.5. ሜትሮ ርሕቀት ኣየገድድን፣ 

መ- ነፍሲ-ወከፍ ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ሰብ፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መከላኸሊ ኣብ መጓዓዝያ እንከሎ ክጥቀም 
    ይግባእ (ብሕጊ ይግደድ)። 
ሰ- ማእከላይን ላዕለዋይን ደረጃ ቤት ትምህርቲታት ብዘገምታ ክኽፈት ኢዩ። ታሕተዋይ ቤት ትምህርቲታት ካብ ዕለት 08-06- 

2020 ምሉእ ብምሉእ ይጅምር። ናይ ተግባረዕድ ቤት ትምህርቲታት (MBO, HBO…) ካብ ዕለት 15-06-2020 ምሉእ 
ብምሉእ ይጅምር። 

ረ- ናይ መጸራረዪ ኣከፋፈልቲ ኣብ መዝናግዒታት ገማገም ባሕሪ፡ መናፈሻታት (Park) ክኽፈቱ ይኽእሉ ኢዮም። እቲ ሓበራዊ 
   ዓይኒምድሪ፡ መሕጸብ ነብሲ ግን ዕጹዋት ኰይኖም ይጸንሑ። 



ቀ- ኣብ Vondelpark ከምኡ ከኣ ኣብ ኣልበርት ካውብ (Abert Cuypstraat) ንብዝሒ ሰባት ዝቘጽር መሳርሒ (telsensor)   
   ተንጠልጢሉ ኣሎ።  
 
4- ንኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንና ደብረሰላም መድሓኔዓለም ዝምልከት ምዕባለታት፡ ኣብ ሓጺር ጊዜ ምስ ዋናታት ቤተክርስትያን       
   ዘሎና ምይይጥ ምስ ወዳእና ቀልጢፍና ክንሕብረኩም ምዃንናን ምስ ኣኽብሮት ከነገንዝበኩም ንደሊ። 

 
እግዚኣብሔር ሃገርና ኤርትራን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንናን ይዓቅበልናን ይባርኸልናን 
 

ምስ መንፈሳዊ ሰላምታ 
 

መ/ሰ/ቀ/ ክብሮም ኪዳነ 

 
ኣቦመንበር 
 

           ሰበኻ ጉባኤ ደብረ ሰላም መድሓኔዓለም 
         Het Kerkbestuur 

Email:  
debreselammedhaniealem@gmail.com 
Amstelveenseweg-965 
1081JG Amsterdam 
Nederland 
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