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ልዩ ልዩ የጤና አጠባበቅ ሜትሪክስ የተሻሻለ መመሪያ እና ቅደምተከተል 

 

ንኡስ አንቀጽ: 

 

i. በ "Executive Order 20-12-17-01, and Health-General Article §§ 18- 601, 

18-902" ድንጋጌ መሠረት፣ ከሜሪላንድ ውጭ የሚጓዙ የሜሪላንድ ነዋሪዎች እና ወደ 

ሜሪላንድ የሚጓዙ/የሚመጡ ግለሰቦች ማድረግ ያለባቸው:- 

 

a. ሜሪላንድ እንደደረሱ ወዲያውኑ/በፍጥነት ወይም ወደ ሜሪላንድ ከመጓዛቸው 72 

ሠዓት አስቀድመው የኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ አለባቸው። 

 

ማሳሰቢያ፡- ይህ መስፈርት ባለፉት 90 ቀናት ምልክት ኖሯቸው ኮቪድ-19 

ምርመራ ፖዚቲቭ የሆኑ እና በ CDC መመሪያ መሠረት ራሳቸውን 

አግልለው የቆዩትን ግለሰቦች አይመለከትም። 

 

I. ምልክት የሚታይባቸው ተጓዦች እንደደረሱ ራሳቸውን እንዲያገሉ 

ወይም እዚያው ባሉበት ቦታ እንዲቆዩ አጥብቀን እናበረታታለን። 

 

II.  ምልክት የሚታይባቸው ግለሰቦች የምርመራ ውጤት በሚጠብቁበት 

ወቅት ራሳቸውን ኳራንቲን ማድረግ አለባቸው። የምርመራ ቦታዎች 

ዝርዝር እዚህ ይገኛል፡ http://covidtest.maryland.gov. 

 

III. በኖቨል ኮሮናቫይረስ የመፈልፈያ ጊዜ ርዝመት ምክንያት (novel 

coronavirus’ incubation period) ግለሰቦች ወደ ሜሪላንድ 

ከደረሱ በኋላ በ 72 ሠዓት ውስጥ ድጋሚ የኮቪድ-19 ምርመራ 

እንዲያደርጉ በጥብቅ እናበረታታለን። 

 

ማሳሰቢያ፡- ይህ መስፈርት ባለፉት 90 ቀናት ምልክት ኖሯቸው ኮቪድ-19 

ምርመራ ፖዚቲቭ የሆኑ እና በ CDC መመሪያ መሠረት ራሳቸውን 

አግልለው የቆዩትን ግለሰቦች አይመለከትም። 
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ማሳሰቢያ፡- ከላቦራቶሪ የተሰጠ የታተመ ወይም ኤሌክትሮኒክ የምርመራ ቀጠሮ 

ወይም የምርመራ ውጤት ዶክመንት ለዚህ መስፈርት በቂ ይሆናል። 

 

ማሳሰቢያ፡- ይህ መስፈርት ተግባራዊ የሚሆነው የመጨረሻ ጉዟቸውን ወደ 

ሜሪላንድ ለሚያደርጉ ተጓዦች ብቻ ነው። በሜሪላንድ በኩል ወደ 

ሌሎች ስቴቶች ለሚሄዱ ወይም በየብስ፣ በአየር ወይም በባቡር 

በሜሪላንድ አልፈው ዓለም አቀፍ ጉዞ የሚያደርጉ ተጓዦች ላይ 

ተግባራዊ አይደረግም። 

 

b. ወደ ዲስትሪክት ኦቭ ኮሎምቢያ፣ ኮመንዌልዝ ኦቭ ቨርጅንያ፣ ኮመንዌልዝ ኦቭ 

ፐንስልቫንያ፣ እና ስቴት ኦቭ ደለዌር እና ዌስት ቨርጅንያ የሚጓዙ የሜሪላንድ 

ነዋሪዎችን ይህ የምርመራ መስፈርት አይመለከታቸውም። 

 

c. በሥራ ምክንያት በመደበኛነት ወደ ስቴቱ የሚገቡ/የሚወጡ ተጓዦች ከሥራ ጋር 

የተገናኘ የኮቪድ-19 ማጣሪያ የሚደረግላቸው ሠራተኞች ኳራንቲን ማድረግ 

አያስፈልጋቸውም። ከሥራ ጋር በተገናኙ ምክንያቶች አልፎ አልፎ ወደ ሜሪላንድ 

ወይም ከሜሪላንድ ውጭ የሚጓዙ ሠራተኞች፣ ከላይ እንደተገለጸው ኳራንቲን 

የማድረግ እና የኮቪድ ምርመራ መስፈርቶችን መጠበቅ ይኖርባቸዋል። 

 

d. ይህንን ንዑስ አንቀጽ የሚጥሱ ግለሰቦች በ "Executive Order No 20-12-17-

01" ድንጋጌ መሠረት ቅጣት ሊደረግባቸው ይችላል። 

 

e. ይህንን ንዑስ አንቀጽ ተግባራዊ በማድረግ እና በማስፈጸም ረገድ የአካባቢ የጤና 

ዲፓርትመንቶች ከስቴት እና ከአካባቢ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር መተባበር 

አለባቸው። 

 

f. ካልተሻሻለ ወይም ካልተራዘመ በስተቀር፤ በዚህ ንኡስ አንቀጽ ላይ ያሉት 

መስፈርቶች እና ድንጋጌዎች ማርች 31/2021 ያበቃሉ እናም 

ምክረሃሳብ/ሬኮመንዴሽንስ ይሆናሉ። 

 

ii. በህዝብ የጤና አጠባበቅ ክለስተር፣ የወረርሽኝ ሁኔታ፣ ወይም የንክኪ ፈለግ ክትትል ማድረግ 

ላይ ተመስርቶ በሜሪላንድ የጤና ዲፓርትመንት (MDH) ወይም በአካባቢ የጤና 

ዲፓርትመንት አማካይነት ግለሰብ ለምርመራ እንዲላክ/እንድትላክ ሊደረግ ይችላል። 


