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                                             ዜና መግለጫ 

 

 

ኢትዮጵያ ከማስተርካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመጣመር የኮቪድ-19 ሥርጭትን ለመከላከል 

የሚያስችል በፈጠራ የታገዘ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ልትተገብር ነው፡፡  

 

ፕሮጀክቱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በባለቤትነት ይመራዋል 

 

ጥቅምት 03 ቀን 2013 ዓ.ም. አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ - የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና 

ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ኮቬድ-19ን የተመለከተ  መረጃዎችን የሚያቀና ከ በአንድ ፖርታል ላይ የሚያሳይ 

እንዲሁም በሽታውን የተመለከተ መረጃ አሰባሰብና ተደራሽነት ሂደትን በ ቴክኖሎጂ በመደገፍ ከፖርታሉ 

ጋር የሚያስተሳስር የመረጃ ድረ-ገጽና ፈጣን የመረጃ መስጫ ዘዴዎችን የሚተገብር ስርአት መዘርጋት 

የሚያስችል ስምምነት በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል፡፡  

ይህ ድረ-ገጽ (ፖርታል) አንደ አንድ ወጥና የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት የሚያገለግል ሲሆን መንግስት በሀገር 

አቀፍና በክልል ደረጃ የኮቪድ 19 ወረርሺኝን የመከላከሉ ጥረት አካል የሆኑ መረጃዎች የሚወጡበት 

እንዲሁም በሁሉም የመንግስት የኮቪድ 19 ምላሽ መረጃዎች ዜጎች እንዲያገኙ የሚያሳልጥ የቴክኖሎጂ 

ሥርዓት ነው፡፡  

ፕሮጀክቱ ከዜጎች ለሚመጡ ጥሪዎች ወዲያውኑ መረጃ መስጠት የሚያስችልና  አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ 

አጫጭር መልእክቶችን በጽሁፍ፣ በድምጽና በተመረጡ የመረጃ አድራሻዎች መረጃን ተደራሽ የሚያደርግ 

በቴክኖሎጂ የታገዘ ነጻ የጥሪ ማዕከል ማቋቋምን የሚጨምር ሲሆን ከመረጃ ድረ-ገጹ ጋር በመተሳሰር 

የመረጃን ወጥነት የሚያጠናክር ይሆናል፡፡ ይህ  ፕሮጀክት መሰረታዊና ብሔራዊ የሆኑ ችግርችን በተቀናጀና 

በፈጣን የዲጂታል አሰራሮች በመተግበር መንግስት ዘርፈ ብዙ የሆውን የኮቪድ -19 ተጽዕኖ ለመከላከል 

የሚያደርገውን ጥረት ያግዛል፡፡    

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር ዶ/ር አህመዲን መሐመድ እንዳሉት “ፕሮጀክቱ 

ዜጎች የተቀናጀ ሥርዓት ባለው ድረ-ገጽ አማካኝነት መንግስት የኮቪድ -19 ወረርሽኝን በተመለከተ መንግስት 

እየወሰዳቸው ስላሉ እርምጃዎች መረጃው እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው፡፡ ይህም ማለት በዚህ  
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የወረርሽኝ ወቅት ስለ በሽታው ስርጭት፣ ያገገሙና ህይወታቸው ያለፉትን በቁጥር አስደግፎ በማውጣት 

ግልጽነትንና የዜጎችን ተሳትፎ የሚያሳድግ ሲሆን ቃል የተገቡና የተደረጉ ድጋፎችን የተመለከተም 

መረጃዎችን ይይዛል” ብለዋል፡፡  

ሚኒስትር ዴኤታው አክለውም ”መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ እየተተገበሩ ካሉ ሌሎች ጥረቶችና ትግበራዎች 

ጋር በመቀናጀት በዚህ ፕሮጀክት የኮቪድ - 19 ወረርሽኝንና መከላከያዎቹን በተመለከተ በኅብረተሰቡ ዘንድ 

ያለ ግንዛቤም ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል፤” ካሉ በኋላ “በጥሪ ማዕከሉና በአጭር የጽሑፍ መልዕቅት 

ማሳሰቢያዎች አማከኝነት የዜጎች ተሳትፎ ይጨምራል የሚል እምነት አለኝ፡፡ በመጨረሻም እንዲህ ያሉ 

ፕሮጀክቶች በርካታ ኢትዮጵያውያን ቀስ በቀስ በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ዲጂታል ቴክኖሎጂን 

እየተጠቀሙ ሲመጡ ሀገሪቱ የዲጂታላይዜሽን አጀንዳ ለማፋጠት እገዛ ደርጋል“ ብለዋል፡፡ 

ዶ/ር አህመዲን፣ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ በ2012 ዓም ተነድፎ በጸደቀው የመጀመሪያው 

የዲጂታል ተራንስፎርሜሽን ስትራተጂ እንዲሳካ ላደረገው ያላሳለሰ ጥረት ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል፡፡  

አዲስ የሚተገበረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽና የዜጎች ተሳትፎ ፕሮጀክት ማበልጸግያ ከማስተርካርድ 

ፋውንዴሽን የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ የማገገሚያና መቋቋሚያ ፕሮግራም የ887‚000 የአሜርካን ዶላር ድጋፍ 

አግኝቷል፡፡  

የማስተርካርድ ፋውንዴሽንን በመወከል አስተያየታቸውን የገለጹት በኢትዮጵያ የማስተርካርድ ፋውንዴሽን 

ኃላፊ አቶ አለማየሁ ኮንዴ ኮይራ “የኮቪድ -19 የመከላከል ስትራቴጂ ላይ ግለሰቦች የሚወስዱት ምርጫ 

ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡ ሰዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ የሚያደርጉ ከሆነ ትክክለኛ መረጃ ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

ፋውንዴሽኑ የበሽታውንን ስርጭት ለመግታት የሚያስችሉ ትክክለኛና ፋይዳ ያላቸውን መረጃዎች ለማድረስ 

ቁርጠኛ ነው፡፡” ያሉት አቶ አለማየሁ፣ “ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያስችል ምላሽና ጥረቶችን የሚያግዙ  

ቴክኖሎጂዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ለማድረግ ፍላጎት አለው፡፡” 

ብለዋል፡፡  

የሃያ ሰባት ዓመት ወጣትና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነቸው ዬሃና ፈቃዱ ወረርሽኙን የተመለከተ ወቅታዊ 

መረጃዎች ለማግኘት አዘውትራ covid19.et (COVID-19) ድረገጽ ትጎበኛለች፡፡ እሷና ጓደኞቿ  
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በአብዘኛው ኮቪድ -19ን የተመለከቱ መረጃወች የሚያገኙት ከማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎች እንደሆነ 

የምትናገረው ዮሃና፤ 

"በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ኮቪድ -19ን የተመለከቱ ትክክለኛ መረጃዎች ማግኘት እጅግ አዳጋች ነው፡፡ 

የምታየውን መረጃ ትክክለኛ መሆኑን በፍጹም እርግጠና መሆን አትችልም” ትላለች፡፡ አክላም “እንዲህ ያሉ 

ፕሮጀክቶች ወረርሽኙን በተመለከተ አስተማማኝና አሁናዊ መረጃዎች የሚሰጡ ድረ-ገጾች እንዲኖሩ 

የሚያስችሉና ጠቃሚዎች ናቸው፡፡” ብላለች፡፡ 

የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ምላሽ መስጫና በመረጃ የተደገፈ የጤና መረጃ ድረ-ገጽና ፈጣን የምላሽ መስጫ 

ጥሪ ማዕከል ፕሮጀክት በማዋቀርና በማስተዳደር ረገድ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የጤና ሚኒስቴር፣ 

የኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩየት፣ ኢትዮ ቴሌኮምና ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 

ተቋማት በጋራ የሚተገብሩት ፕሮጀክት ይሆናል፡፡  

 

-----አበቃ---- 

 

 

ስለ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን  

ማስተርካርድ ፋውንዴሽን እ.አ.አ በ2006  በማስተርካርድ አማካኝነት የተቋቋመና የራሱ አመራርና 

የዳይሬክተሮች ቦርድ ያለው ሲሆን አካታችና ፍትሀዊ ዓለምን ለመገንባት ትምህርትና የፋይናንስ 

አካታችነትን የማስተዋወቅ ራዕይ የያዘ ተቋም ነው፡፡ ፋውንዴሽኑ በአፍሪካና በካናዳ ነባር ማኅበረሰቦች 

ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን ውጤት ያለውና ዕውቀትና ደረጃቸውን የጠበቀ ስራ እንዲያገኙ ከልዩ ልዩ ተቋማት 

ጋር የሚሰራ ተቋም ነው፡፡  

ለተጨማሪ መረጃ www.mastercardfdn.org ይጎብኙ 
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ለተጨማሪ ማብራርያ  

ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር  

አበረ ሽፈራው 

በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም የኦፕሬሽን ኃላፊ 

ስልክ፡ +251 911 623997 

ኢሜይል፡- Abere.Shiferaw@mint.gov.et  

ለማስተርካርድ ፋውንዴሽን  

ሔለን ዋይት 

በፕሮግራም ኮሙኒኬሽን፤ የስትራቴጂ ኃላፊ 

ሰልክ፡ +27 761665372 

ኢሜይል፡ hwhite@mastercardfdn.org 
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