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የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በሁለተኛ ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከል 

ድጋፍ ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸዉ የህክምና ቁሳቁሶች እርዳታ ሰጠ፡፡ 

22 መስከረም 2013 - አዲስ አበባ 

 

በሀገራችን እየተባባሰ የመጣዉን የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረገዉን ሀገር አቀፍ ጥረት ለማገዝ የኢትዮጵያ 

ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  የሁለተኛ ዙር የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርጓል፡፡ ትረስት ፈንዱ የለገሰዉ 6.6 ሚሊዮን (3.3 ሚሊዮን ጥንድ)   

የህክምና ጓንቶችን ሲሆን ድጋፉ ለህይወታቸዉ ሳይሳሱ ሌት ተቀን በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ወገኖቻችንን በማከም ስራ ላይ በግንባር ቀደምትነት 

የተሰለፉ የጤና ባለሞያዎች ያለባቸዉን የደህንነት መከላከያ የህክምና ቁሳቁሶች እጥረት ለማቃለል የታለመ ነዉ፡፡  

ይህ ድጋፍ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከሉ ሀገር አቀፍ ምላሽ ያደረገዉ ሁለተኛ ዙር እርዳታ ሲሆን  

ከዚህ ቀደም ትረስት ፈንዱ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ የህክምና ባለሞያዎች በስራቸዉ ላይ እያሉ ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ 

የሚረዱ  1 ሚሊዮን N95 ማስኮች፣ 19 ሺህ የመከላከያ አልባሳት፣ 42 ሺህ ባለመተንፈሻ የፊት ሽፋኖች፣ 10 ሺህ የአፍንጫ መተንፈሻ ካኑላዎች፣ 

ሁለት ሺህ የፊት መከለያዎች እና 420 የሙቀት መለክያ ተርማል ቴርሞሜተሮችን መለገሱ  ይታወሳል፡፡   የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 

የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል  እስካሁን ያደረገዉ አጠቃላይ ድጋፍ ከ63 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለዉ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ኮሮና 

ቫይረስን ለመከላከል ከተሰጡ ከፍተኛ ድጋፎች ተርታ የሚመደብ ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  የዳይሬክተሮች ቦርድ  ሊቀመንበር አቶ ዛፉ እየሱስ ወርቅ ዛፉ ትረስት ፈንዱ የለገሰዉን እርዳታ  ክብርት 

የጤና ሚኒስትር ዶ/ር ሊያ ታደሰ በተገኙበት መስከረም 22 ቀን 2013 ዓ.ም  ለጤና ሚኒስቴር ያስረከቡ ሲሆን በርክክብ ስነስርአቱ ላይ የጤና 

ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ አመራሮች እና የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ተገኝተዋል፡፡  "ከሞት ጋር ፊት ለፊት 

ተጋፍጠዉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዉያንን ህይወት እየታደጉ ያሉትን የህክምና ባለሞያዎቻችንን ደህንነት ሳናረጋግጥ የኮሮና ቫይረስን 

ለመከላከል የምናደርገዉ ጥረት በአንድ እጅ ለማጨብጨብ እንደመሞከር ነዉ" ያሉት አቶ ዛፉ እየሱስ ወርቅ በድህነት ላይ ተጨማሪ የኮቪድ-19 

አደጋ የተጋረጠበት ወገናቸዉን ለመታደግ ካላቸዉ ቀንሰዉ ለትረስት ፈንዱን የ1 ዶላር በቀን ጥሪና የኮቪድ-19 ልገሳ ጥሪ ምላሽ የሰጡትን  

ከ25900  በላይ በዳያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያዊያን ለጋሾችን አመስግነዋል፡፡  የኮሮና ቫይረስ በአለም ዙርያ በከፍተኛ ፍጥነት መስፋፋቱን ተከትሎ 

በተለይም የህክምና ባለሞያዎችን የኮቪድ-19 ተጋላጭነት የሚቀንሱ የህክምና ቁሳቁሶች  አቅርቦት ላይ በሁሉም የዓለም ከፍሎች ከፍተኛ እጥረት 

መከሰቱን የገለጹት አቶ ዛፉ እየሱስ ወርቅ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  ይህንን አስቸኳይ የቁሳቁሶች ድጋፍ በከፍተኛ ዉድድር ገዝቶ 

ለማቅረብ አንዲችል ርብርብ ያደረጉትን የትረስት ፈንዱን የአማካሪዎች ካዉንስል አባላት እና በጎ ፈቃደኞችን ፣ የአቅርቦት ግዢዉን ያከናወነዉን  

SNS Global Pharma የተባለዉን የህክምና ግብአቶች አቅራቢ ድርጅት እንዲሁም ቁሳቁሶቹ  ከጅቡቲ ወደብ ወደ አዲስ አበባ እንዲደርሱ 

በከፍተኛ ቅንጅት የሰሩትን የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ መድሀኒት አቅራቢዎች ድርጅት አመራሮችና ሰራተኞችን አመስገነዋል፡፡ 
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በርክክብ ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትር ክብርት ደ/ር ሊያ ታደሰ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረገዉን 

ሀገር አቀፍ  ጥረት በመደገፍ ለወገን አለኝታነታቸዉን  በድጋሜ ላረጋገጡት በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያዉያን እንዲሁም ድጋፉን ላሰባሰበዉ 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በጤና ሚኒስቴርና  በኢትዮጵያዊያን ስም ምስጋና አቅርበዋል፡፡ "በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በኩል 

የተሰባሰበዉ ድጋፍ የኮቪድ-19 መከላከል ስራችን የጀርባ አጥንት የሆኑትን የህክምና ባለሞያዎቻችንን ማዕከል ያደረገ መሆኑ ወረርሽኙን 

ለመከላከልና ለመግታት ለምናደርገዉ ጥረት ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር ነዉ" ያሉት ዶ/ር ሊያ ታደሰ ትረስት ፈንዱ በዚህና በሌሎች የማህበራዊ 

አገልግሎትና የልማት መስኮች የሚያደርገዉን ድጋፍ አጠናክሮ እዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ያቀረበዉ የህክምና ቁሳቁሶች እርዳታ የጤና ሚኒስቴር በሚያወጣዉ የክፍፍል እቅድ መሰረት ለሁሉም 

የሀገሪቱ ክፍሎች የሚዳረስ ሲሆን በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቆጣጠር እስከሚቻል ድረስ በዳያስፖራ የሚገኙ 

ኢትዮጵያዊያን ድጋፋቸዉን አጠናክረዉ እንዲቀጠሉ ትረስት ፈንዱ ጥሪ አቅርቧል፡፡ 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ያለምንም የዘር፣ የብሔር፣ የቋንቋ እና የፖለቲካ አቋም ልዩነት 

ለኢትዮጵያዊያን ወገኖቻቸዉ ያበረከቱት ልዩ ስጦታ ነዉ። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ከመንግስትም ሆነ ሌሎች አካላት ተጽእኖ ነፃ 

የሆነ ተቋም ነዉ። 

 


