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ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ምጽናሕኩም 

ዝምልከት 

 

ናይ ውሸባ ሆቴላት ማለት ንኣህጉራውያን ተጓዓዝቲ ክኣትዉ ከለው ዘሎ ውሸባ ብምሉኡ ወይ ከፊላዊ ኣብ ሆቴል ከሕልፍዎ ዝግደዱ 

እዮም። ነቲ ንበይንኹም ናይ ምፍላይ ወይ ናይ ውሸባ ግዴታኹም ስለ ዘማላእኩም ነመስግነኩም፣ ነቲ ኮቪድ-19 ዝበሃል ለበዳ ናብ 

ኖርወይ ከይኣቱ ምዕጋቱ ኣድላዪ ኢዩ።  

 

ምልክታት ኮቪድ-19 እንተ ኣጋጢሙካ ንመርመራ ምእንቲ ቡክ ክትገብር ብኡንብኡ ምስ ተቐበልቲ ሆቴል ክትራኸብ ኣሎካ። 

 

ኣብ እዋን ምእታውን ምብጋስን፡ እታ ናይ ውሸባ ሆቴል ን ጻንሒትካ ምእንቲ ኺትምዝገብ ካብቲ ብሞባይል ዚለኣኽ ብናይ ጽሑፍ 

መልእኽቲ ካብ ናይ መእተዊ ምዝገባ እተቐበልካዮ መረጋገጺ ኣቕርብ። ምዝገባ ከኣ ናብታ ሃገር ክትኣቱ ኸለኻ ዚግብኣካ ምክትታልን 

ኣገልግሎታትን ንኽትህበካ ዝቐለለ ይገብሮ። ቅድሚ ውሸባ ምውዳእካ ናብ ካልእ ቦታ ትጐዓዝ እንተ ሃሊኻ፡ ካብ’ቲ ሆቴል ወጺኻ ኣብ’ቲ 

ኣብ entrynorway.no ዘሎ ናይ ዝኣተኻሉ ፎርም ናይ መዝገብ ሓድሽ ቦታ ናይ መወሸበኢ ክትገልጽ ኣገዳሲ እዩ።  

 

መርመራ፡ ኣብ ሆቴል ኣብ እትጸንሑሉ እዋን ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኺወሃበኩም እዩ። እቲ መርመራ ድማ ድሕሪ ምብጻሕኩም 

ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣይውሃብን እዩ።  መርመራ ኣሉታ/ነጋቲቭ እንተጸኒሑ እሞ ናትኩም መንበሪ ወይ ካልእ ዝሰማማዕ ቦታ ናይ ውሸባ 

እንተድኣ ሃሊኩም ኮይኑ፡ ክትኣትው ከለኹም ዘሎ ውሸባ ኣብ’ኡ ኮንኩም ክትፍጽምዎ ትክእሉ ኢኹም። ኣብ መርበብ ሓበረታ/ወብ 

ሳይት ናይ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ ብዛዕባ ዝሰማምዑ ቦታታት መወሸቢ ዚገልጽ ሓበሬታ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ፦ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen 

ንበይንኻ እትውሸበሉ ኻልእ ምቹእ ቦታ እንተዘይብልካ ወይ ኵነታት ድማ ንብምሉኡ ውሸባኻ ኣብ ናይ መወሸቢ ሆቴል ከተሕልፎ ኸም 

ዘሎካ ዝሕብር እንተኾይኑ፡ ኣብኡ ድሕሪ ምብጻሕካ ድሕሪ 7 መዓልቲ መርመራ ኺግበረልካ እዩ። እዚ መርመራ እዚ (PCR) ኣሉታዊ እንተ 

ዀይኑ፡ ናይ ዝኣተኻሉ ውሸባ ክዛዘም እዩ፡ ከምኡድማ ነቲ ናይ ውሸባ ሆቴል ከኣ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ።  

ኵሎም እቶም ኣጋይሽ ናይ መወሸቢ ሆቴል ካብቲ ዚቕመጡሉ ምምሕዳር ከተማ ሓበሬታ ኺደልዩ ይምከሩ። 

 

ሕግታት መወሸቢ ሆቴል 

ኵሎም ኣብ’ዚ ሆቴል ኣብ ውሸባ ዘለው ኣጋይሽ ነዚ ዚስዕብ ሕግታት ኪስዕቡ ኣለዎም፦ 

ማሕበራዊ ምርሕሓቕ፡ ካብ ካልኦት ኣጋይሽ እንተውሓደ 2 ሜትሮ ርሓቕ። ናይ ኣእዳው ሰላምታን ምትሕቑቋፍን ሓዊስካ ኣካላዊ 

ምትንኻፍ ኣወግድ ።  

ኣገልግሎት ምግቢ፥ ኵሉ ምግቢ ኣብ ክፍልኻ ኺቐርብ እዩ። 

ምንቅስቓስ፥ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ዘሎ ሓባራዊ ቦታታት ዘየድሊ ኣጠቓቕማ ምግባር ክልኩል ኢዩ ። 

ኣብ ግዳም፥ ካብ ሆቴል ወጺእካ ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ምስ ካልኦት ጥብቂ ርክብ እንተ ዘይብልካ ጥራይ ኢዩ። ነቲ መቐበሊ 

ኣጋይሽ ድማ ናብ ደገ ኽትከይድ ከለኻን ንኽንደይ ዚኣክል ግዜ ኣብ ደገ ኸም እትጸንሕን ንገሮ።  

ህዝባዊ መጓዓዝያ፥ ኣብ እዋን ውሸባ ከለኻ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ክልኩል እዩ ። ቦታ ውሸባኻ ትቕይር እንተዳኣ ኣሊኻ ኮንካ፡ 

ህዝባዊ መጓዓዝያ ተጠቒምካ ናብቲ ሓድሽ ዝሰማማዕ ቦታ ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጕዕዞ ናይ ገጽ 

መጐልበቢ/ማስክ ግዴታ እዩ።  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen


 
 

እንግሊሽ 
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መሸፈን ገጽን ኣእዳውካ ምሕጻብን፦ ካብ ክፍልኻ ኽትወጽእ ከለኻ ናይ ገጽ መሸፈኒ ግበር። ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ከለኻ ወትሩ 

ግበሮ። ኣእዳውካ ሕጸብ ወይ ብተደጋጋሚ ብትግሃት ጸረ-ባክተርያ ተጠቐም። 

ክፍሊት፥ ዓበይቲ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ብምጽናሖም ኣብ መዓልቲ 500 ኖክ ይኸፍሉ። ደቂ 10-18 ዓመት ዝዀኑ ቘልዑ ኣብ መዓልቲ 

250 ኖክ ይኸፍሉ። ትሕቲ 10 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ካብ ክፍሊት ናጻ እዮም። 

ንሕግታት ውሸባ ምጥሓስ፥ ነቶም ሕግታት እንተ ጥሒስካ እቲ ሆቴል ፖሊስ ክውከስ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት 

ፖሊስ ገበናዊ ክሲ ወይ ንወጻእተኛታት ኬልግሱን ኣብ ግምት ከእትዉዎ እዮም። 

 


