
ናይ ሃንደበታዊ ሕክምና ክንክን መዓዝ ክትደልዩ ኣለኩም 
ናይ COVID-19 ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት* ድለዩ። ዝኾነ ሰብ እዞም 
ምልክታት እዚኦም እንዳርአየ እንተኾይኑ፣ ብቐጥታ ህጹጽ ናይ ሕክምና ክትትል 
ርኸቡ፡

•• ናይ ምስትንፋስ ጸገም
•• ቀጻሊ ቃንዛን ወይ ጸቕጢ ኣፍልቢ
•• ሓድሽ ምድንጋር
•• ከንፈሮም ወይ ገጾም ናብ ሰማያዊ ሕብሪ ዝመስል እንተተቐይሩ 
•• ናይ ምንቃሕ ወይ ነቒሕካ ናይ ምጽናሕ ጸገም

*እዚ ዝርዝር እዚ ኩሎም ምልክታት ዝሃዘ ኣይኮነን።  ብኽብረትኩም ንዝኾኑ 
ካልኦት ዘስግእኹም ወይ ከበድቲ ምልክታት ናብ ሓኪምኩም ደውሉ። 

ናብ 911 ወይ ናብ ከባቢያዊ ናይ ህጹጽ ኣገልግሎት ወሃቢ ኣቐዲምኩም ደውሉ፡ 
ን COVID-19 ዘለዎ ወይ ክህልዎ ዝኽእል ሰብ ሕክምና ደሊኹም ትደዉሉ 
ከምዘለኹም ነቲ ኦፕሬተር ንገሩ።
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እንተሓሚምኩም፣ ናይ COVID-19 ስርጭት ተከላኸሉ
ተረካቢ ሕታም፡ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

ብ COVID-19 እንተሓሚምኩም ወይ COVID-19 ይህልወኒ ኢልኩም 
እንተጠርጢርኩም፣ ባዕልኹም ንምክንኻንን ኣብ ገዛኹምን ማሕበረሰብኩምን ዘለዉ 
ሰባት ንከይሓሙ ንምክልኻል ትሕት ክብሉ ዘለዉ ስጉምቲታት ተኸተሉ።

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ እንተዘይኮይኑ፣ 
ብኻልእ ምኽንያት ካብ ገዛ ከይትወጹ። 
• ኣብ ገዛኹም ጽንሑ። ብዙሓት COVID-19 ዘለዎም ሰባት 

ቀለልቲ ምልክታት ይረአይዎም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ድማ 
ብዘይ ናይ ሕክምና ክንክን ክሓውዩ ይኽእሉ። ናይ ሕክምና 
ኣገልግሎት ንምርካብ እንተዘይኮይኑ፣ ካብ ገዛ ከይትወጹ። ህዝቢ ዝበዝሐሎም 
ቦታታት ከይትኸዱ።

• ዓርስኹም ተኸናኸኑ። እረፍቲ ውሰዱን ፈሳሲ ስተዩን።  ደሓን ስምዒት 
ንክስመዐኩም ከም ኣሴታሚኖፊን ዘለዉ ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝግዝኡ 
መድሓኒታት ዉሰዱ። 

• ምስ ዶክተርካ ምርኻብ ቀጽሉ። ናይ ሕክምና ክንክን ቅድሚ ምርካብኩም 
ኣቐዲምኩም ደውሉ። ናይ ምትንፋስ ጸገም እንተሃሊኩም፣ ወይ ካልእ 
ሃንደበታዊ ናይ ጥንቃቐ ምልክታት እንተሃለኹም፣ ወይ ሃንደበታዊ እዩ ኢልኩም 
እንተኣሚንኩም ክንክን ርኸቡ። 

• ህዝባዊ መጎዓዝያ፣ ብሓባር ዝግበር መጎዓዝያ፣ ወይድማ ታክሲ ካብ ምጥቃም 
ተቆጠቡ።

ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ካብ ዝርከቡ ሰባትን 
እንስሳታትን ርሓቑ። 
• ብዝተኻእለ መጠን፣ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ጥራይ ብምኳን ኣብ 

ውሽጢ ገዛኹም ካብ ዝርከቡ ካልኦት ሰባት ርሓቑ። እንተተኻኢሉ ድማ፣ ናትኩም 
ፍሉይ ዝኾነ ሽንት ቤት ወይ ክፍሊ መሕጸቢ ሰብነት ክትጥቀሙ ይግባእ። ኣብ 
መንጎ ካልእ ሰብ ወይ እንስሳት ክትኮኑ እንተሊኩም ኣብ ውሽጢ ወይ ደገ ገዛኹም፣ 
ገጽኩም መሸፈኒ ጨርቂ ተጠቐሙ።

‐ ብዛዕባ ናይ ገዛ እንስሳት ሕቶ እንተሊኩም COVID-19 ን እንስሳትን ዝብል 
ኣብዚ ረኣዩ፡ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.
html#COVID19animals

‐ ተወሳኺ መምርሒ {ut}{ut}ነቶም ተቐራሪቦም ዝነብሩ ሰባት ምርካብ 
ይከኣል። (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-hj ncov/daily-
life-coping/living-in-close-quarters.html) ከምኡውን ኣብ ሓደ ገዛ 
ብሓባር ዝነብሩ ሰባት (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html)።

ዝስምዓኩም ምልክታት ሕማም ተኸታተሉ።
• ናይ COVID-19 ምልክታት ረስኒ፣ ሰዓልን ትንፋስ 

ምሕጻርን የካትት፤ ካልኦት ምልክታት እውን ግን ክህልዉ 
ይኽእሉ እዮም።

• ካብ ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕረብቲኹምን ከባቢያዊ ጥዕና ክፍሊን ዝወጹ ናይ ክንክን 
ሓበሬታታት ተኸተሉ። ከባቢያዊ ናይ ጥዕና ሰበ ስልጣናት ምልክታትኩም ቼክ 
ንምግባርን ሓበሬታ ንምጽብጻብን መምርሒታት ክህቡ እዮም።

ናብ ሓኪምኩም ቅድሚ ምኻድ መጀመርያ 
ደውሉ። 
• ቀዲምኩም ደውሉ። ልሙዳት ናይ ሕክምና ቆጸሮታት 

ይናውሑ ወይ ብተሌፎን ወይ ተሌሜዲስን እዮም 
ዝካየዱ።

• ክናዋሕ ዘይኽእል ናይ ሕክምና ቆጸሮ እንተሊኩም፣ ናብ ናይ ዶክተርኩም ቤት 
ፅሕፈት ደዊልኩም፣ COVID-19 ከምዘለኩም ወይ ክህልወኩም ከምዝኽእል 
ንገርዎም።

እንተሓሚምኩም፣ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን 
ብጨርቂ ተሸፈኑ።
• ኣብ ጥቓ ካልኦት ሰባት ወይ እንስሳት ክትኮኑ 

እንተሃሊኩም ናይ ገዛ እንስሳት እውን ሓዊሱ (ዋላ ኣብ 
ገዛ) ናይ ገጽ መሸፈኒ ተጠቐሙ።

•• በይንኹም ክትኮኑ ከለኹም ገጽኩም መሸፈኒ ክትጥቀሙ የብልኩምን። ናይ 
ገጽ ማስክ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም (ንኣብነት ብትንፋስ ምሕጻር 
ምኽንያት)፣ ብካልእ መገዲ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ሸፍኑ። እንተንኢሱ 
ካብ ካልኦት ሰባት 6 ጫማ (2 ሜትሮ) ረሓቑ። እዚ ኣብጥቓኹም ዘለዉ ሰባት 
ዝሕግዝ እዩ። 

•• ኣብ ትሕቲ 2 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት፣ ናይ ምትንፋጽ ጸገም ዘጋጥሞ ዘሎ ሰብ፣ 
ወይ ሰብ ከይሓገዞ ነዚ መሸፈኒ ከልዕሎ ኣብ ዘይኽእል ሰብ ግን ጨርቂ ናይ ገጽ 
መሸፈኒ ከይትገብሩ።

ኣስተውዕሉ፡ ኣብዚ ናይ COVID-19 ለበዳ ግዘ፣ ናይ ሕክምና ናይ ገጽ ማስክታት 
ንጥዕና ክንክን ሰራሕተኛታትን ንቅድሚያ ዝወሃቦምን ሰባት ጥራሕ እዮም። ናይ ገጽ 
መሸፈኒ ስካርፍ ወይ ሻሽ ተጠቒምኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ።



እንትትስዕሉን እንትትህንጥሱን ኣፍኩም ሸፍኑ።
• ኣብ ክትስዕልሉ ወይድማ ሕንጥሸው እትብልሉ ግዜ ኣፍኩምን 

ኣፍንጫኹምን ብሉስሉስ ወረቐት መንዲል ተሸፈኑ።

• ዝተጠቐምኩሉ ሶፍት ኣብ ዝተዳለወ ናይ ጎሓፍ መደርበዪ 
ቦታ ደርብይዎ።

• ኣእዳውኩም መመሊስኩም እንተወሓደ ን20 ሰኮንድ ዝኣክል ብምፍሕፋሕ ብማይን 
ሳሙናን ተሓጸቡ። ማይን ሳሙናን ኣብጥቓኹም እንተዘየለ፣ እንተነኣሰ 60% 
ኣልኮል ብዘለዎ ሳኒታይዘር ንኣእዳውኩም ኣጽርይዎ።

ኣእዳውኩም መመሊስኩም ተሓጸቡ።
• ኣእዳውኩም መመሊስኩም እንተወሓደ ን20 ሰኮንድ ዝኣክል 

ብምፍሕፋሕ ብማይን ሳሙናን ተሓጸቡ። እዚ ብፍላይ 
ኣፍንጫኹም ድሕሪ ምንፋጥኩም፣ ድሕሪ ምስዓልኩም ወይ 
ምህንጣስኩም፤ ሽንቲ ቤት ድሕሪ ምጥቃምኩም፤ ከምኡውን 
ቅድሚ ምምጋብኩም ወይ ምግቢ ምድላውኩም።

• ማይን ሳሙናን ምርካብ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም፣ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር 
ተጠቐሙ። ማይን ሳሙናን ኣብ ጥቓኹም እንተዘየለ፣ እንተነኣሰ 60% ኣልኮል 
ብዘለዎ ሳነታይዘር ንኣእዳውኩም ብምልኡ ብምውልዋል ክሳብ ዝነቅጽ ነንሕድሕዱ 
ብምፍሕፋሕ ኣጽርይዎ።

• ብፍላይ ኣእዳውኩም ዝረአ ርስሓት እንተሃሊዎም፣ ሳሙናን ማይን ብሉጻት 
መማረጺታት እዮም።

• ብዘይጸረየ ኣእዳውኩም ንዓይንኹም፣ ንኣፍንጫኹም፣ ከምእውን ንኣፍኩም ካብ 
ምትንካፍ ተቆጠቡ።

ናይ ባዕልኹም ዝኾነ ናይ ገዛ መሳርሒታት ምስ ካልእ ሰብ ካብ 
ምጥቃም ተቆጠቡ።
• ሸሓኒታት፣ መስተዪ ብኬሪታት፣ ኩባያታት፣ መብልዒ 

ማናኩ፣ ሽጎማኖታት፣ ብሓባር ኣይትጠቀሙ፤ ከምኡውን 
ምስ ካልእ ሰብ ወይ እንስሳ ሓደ መደቀሲ ኣይትጠቀሙ።

• ድሕሪ ምጥቃምኩም ነዞም ኣቑሑ እዚኦም ብኣግባቡ 
ብሳሙናን ማይ ሕጸቡ ወይ ናብ ዲሽ ዋሸር ኣእትውዎም።

“ብዙሕ ግዜ ዝትንከፉ” ነገራት መዓልታዊ ኣጽርይዎ።
• ኣብ ናይ “ዝሓመመ ሰብ” ክፍሊኹምን መደቀሲኹምን 

ዘለዉ ብተደጋጋሚ ዝንክኡ ቦታታት ኣጽርዩን ዲስኢንፌክት 
ግበሩን። ኣብ ልሙድ ቦታታት፣ ካብ መደቀሲኹምን ሽንት 
ቤትኩምን ወጻኢ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ዝንክኡ ቦታታት ካልእ 
ሰብ የጽርዮምን ዲስኢንፌክት ይግበሮምን።

• ክንክን ወሃቢ ወይ ካልእ ሰብ ናይ ዝመመ ሰብ መደቀሲን 
ሽንቲ ቤትን ከጸሪ ወይ ዲስኢንፌክት ክገብር ደልዩ፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ ጥራሕ 
ይግበርዎ። እቲ ዝሓመመ ሰብ ሽንቲ ቤት ተጠቒሙ ድሕሪ ምውጽኡ እቲ ሓብሓቢ/
ካልእ ሰብ ክንዲ ዝከኣሎ ተጸብዩ ናይ ገጽ መሸፈኒ ገይሩ ክኣቱ ኣለዎ።

ብዙሕ ግዜ ዝተሓዙ ነገራት ከምኒ፡ ካውንተር፣ ጣውላ፣ መኽፈት ማዕጾ፣ ናይ  
መሕጸቢ ክፍሊ መወልዒ፣ ሽንት ቤት፣ ተሌፎን፣ ኪቦርድ፣ ታብለት፣ ከምኡውን 
ኮሞዲኖታት የጠቓልል።

• ደም፣ ፍታን፣ ወይ ናይ ሰውነት ፈሳሲ ክህልውዎም ዝኽእሉ ቦታታት ኣጽርዩን 
ዲስኢንፌክት ግበሩን።

• ናይ ገዛ መጽረይቲን ዲስኢንፌክታንትን ተጠቐሙ። እቲ ቦታ ወይ ኣቕሓ 
እንተረሲሑ ብሳሙናን ማይን ወይ ብካልእ ዲተርጀንት ኣጽርይዎ። ድሕሪኡ ናይ ገዛ 
ዲስኢንፌክትታንት ተጠቐሙ።

‐ ነዚ ምሕርቲ ደሕንነቱ ብዝተሓለወ መልክዑን ብኣግባቡን ንምጥቃም ኣብቲ 
ሌብል ዘሎ መምርሒ ምኽታልኩም ኣረጋግጹ። መብዛሕትኦም ምሕርቲታት 
እቶም ጀርምታት ከምዝሞቱ ንምርግጋጽ ነቲ ቦታ ብርሑሱ ንብዙሓት ደቓይቕ 
ግደፍዎ ይብሉ። ብዙሓት ድማ ክትጥቀሞም ከለኻ ከም ጓንቲ ምግባርን እኹል 
ኣየር ክህሉ ምግባርን ዝኣመሰሉ መጠንቀቕታታት ኣለውዎም።

‐ መብዛሕትኦም ኣብ EPA-ዝተመዝገቡ ናይ ገዛ ዲስኢንፌክትታንት ዝሰርሑ 
ክኾኑ ኣለዎም።

COVID-19 ድሕሪ ምትሓዝኩም ወይ ዝተተሓዝኩም 
ድሕሪ ምምሳልኩም ምስ ካልኦት ሰባት 
ንምትሕውዋስ ክንደይ ግዘ ክትጽበዩ ኣለኩም
መዓዝ ምስ ካልኦት ከምትጽምበሩ (ኣብ ገዛኻ ዓርስኻ ምፍላይካ 
መወዳእታ) ንዝተፈላለዩ ኩነታታት ኣብ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት 
ዝተመርኮሰ እዩ። 

• COVID-19 ኔሩኒ ኢለ ይሃስብ ወይ ይፈልጥ፣ ምልክታት ድማ ኔሮምኒ 

‐ ምስ ካልኦት ሰባት ድሕሪ

 § 3 መዓልቲታት ብዘይ ረስኒ ምጽናሕኩም 

ከምኡዉን

•§ ምልክታትኩም ምስ ሓሽኹም 

ከምኡዉን

•§ ምልክታት መጀመርታ ካብ ዝተረኣዩሉ ድሕሪ 10 መዓልቲታት

‐ ኣብ ናይ ጥዕና ኣቕራቢኹም ምኽሪ ብምምርኳስን ብናይ ምርመራ ኣቕርቦትን፣ 
COVID-19 ኣለካ ድዩ የብልካን ንምርኣይ ክትምርመር ትኽእል። ክትምርመር 
እንተኾይንካ፣ ረስኒ ዘይክህልወካ ከሎ፣ ምልክታትካ ምስ ገደፉኻ፣ እንተንኢሱ 
ኣብ 24 ሰዓታት ፍልልይ ብተኸታታሊ ድማ ክልተ ኔጌቲቭ ናይ ምርመራ 
ውጽኢት ምስረኸብካ፣  ምስ ካልኦት ሰባት ክትቀራረብ ትኽእል።

• COVID-19 ውጽኢት ምርመራይ ፖዘቲቭ እዩ ግን ምልክታት የብለይን

‐ ምልክታት ዘይብልካ እንተቐጺልካ፣ ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸብ ትኽእል 
ኢኻ፡

•§ ካብ ትምርመር 10 መዓልቲታት ምስ ሓለፉ

‐ ኣብ ናይ ጥዕና ኣቕረብቲኻ ምኽሪን ናይ ምርመራ ኣቕራቦትን መሰረት ብዝገበረ፣ 
COVID-19 ኣለካ ድዩ የብልካን ንምፍላጥ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። 
ክትምርመር እንተኾይንካ፣ እንተንኢሱ ኣብ 24 ሰዓታት ኣፈላላይ ክልተ ኔጌቲቭ 
ውጽኢታት እንተረኺብካ ምስ ካልኦት ሰባት ክትሕወስ ትኽእል ኢኻ። 

‐ ውጽኢት ፖዘቲቭ ድሕሪ ምርካብኩም ምልክታት እንተርኢኹም፣ ልዕል ክብል 
ብዛዕባ “COVID ዝነበረኒ ይመስለኒ ወይ ይፈልጥ፣ ምልክታት ድማ ኣለውኒ” 
ኣብ ዝብል መምርሒ ረኣዩ። 

cdc.gov/coronavirus


