ድሕሪ መርመራ ኮቪድ-

ጽቡቕ እንተ ዘይተሰሚዑኩም፣

ኣብ ገዛ ጽንሑ፣
ካብ ካልኦት ርሕቕ በሉ፣
"ዝዀነ ይኹን ምሳኻ ዝነብር ሰብ ካብ ገዛኡ ክወጽእ
የብሉን ።

ብኮቪድ 19 ምስ ዝተለኽፈ ሰብ
ብምቕራብ ተራኺብኩም እንተ
ኔርኩም ወይ
ናይ ኮቪድ-19 መተግበሪ (App)
ሓበሬታ እንተ ዳኣ በጺሑኩም፣

ኣብ ገዛ ጽንሑ፣
ካብ ካልኦት ርሕቕ በሉ፣
ዝዀነ ይኹን ምሳኻ ዝነብር ሰብ ፡ ንኣገዳሲ
ምኽንያታት ጥራይ'ዩ ካብ ገዛ ክወጽእ ዘለዎ ። "

ኣብ ገዛ ጽንሑ፣
ካብ ካልኦት ርሕቕ በሉ፣

ካብ ካናዳ ወጻኢ ጸኒሕኹም ተመሊስኩም እንተኾይንኩም፣

ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ብኸመይ ኣገባብ ከምዝርከብ
ናይ ኦንታሪዮ ቀጠልያ ካርዲ ጥዕና እንተድኣ ኣለኩም

ናይ ኦንታሪዮ ቀጠልያ ካርዲ ጥዕና እንተድኣ ዜብልኩም

ተወከሱ
ምረጹ ውጽኢትኩም ምረጹ፣
መዘኻኸሪ ውጽኢታት ንምርካብ
ክውስኽ
ይኽእል እዩ፡፡

መዓልቲ ወይ ካብኡ

ናብ ሓኪም ቤተሰብኩም ወይ ክኢላ ነርሲ ደውሉ፡፡
ወይ
ኣብ ክሊኒክ ጎልፍ ተመርሚርኩም እንተ ኾይንኩም ፣ ናይ
ውጽኢትኩም ቅዳሕ ካብ ጎልፍ ኣጠቓላሊ ሆስፒታል ክትረኽቡ
ትኽእሉ ኢኹም፡፡
ተወከሱ
ወይ
ኣብ ካልእ ክሊኒክ ተመርሚርኩም እንተ ኾይንኩም፣
ናብ’ታ ክሊኒክ ደውሉ፡፡

ህማቕ ስምዒት
እንተ
ተሰሚዑኩም ከ?

ወይ
ረስኒ ን 5 መዓልታት
ካብ 38°ሴ
(100.4°ፋ) ንላዕሊ
እንተኾይኑ፣

ካብኡ

ወይ
ናይ ትንፋስ ሕጽረት ,
ዋላ ብእግሪ ክትጓዓዙ፣

ንምትሳእ ወይ ቴሌቪዥን
ንምርኣይ ኣዝዩ ቃንዛ ምስ
ዝስማዓኩም፣
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ደውሉ
ቴሌ ጥዕና
1-866-797-0000

ወይ
9-1-1 ብሓደጋ ጊዜ
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ናትኩም ናይ መርመራ ኮቪድ-19 ፖዘቲቭ እንተ ድኣ ኾይኑ

ን10 መዓልታት ኣብ ገዛ ጽንሑ፣
ካብ ካልኦት ተፈሊኹም ጽንሑ፡፡ እንተ ኽኢልኩም፣ ምሳኹም ሓቢሮም ካብ ዝነብሩ ሰባት ተፈለዩ፣
ካብ ገዛ መዓዝ ክትወጽኡ ከምዝግባኣኩም ክኣ ሓደ ካብ ዌሊንግቶን-ዳፍሪን-ጎልፍ ህዝባዊ ጥዕና
ደዊሉ ክነግረኩም እዩ፡፡

ምሳኹም ዝነብር ማንም ሰብ እውን ን14 መዓልታት ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣለዎ፡፡
ምሳኹም ቀሪቡ ዝተራኸበ ማንም ሰብ እንተሎ ንሱ’ውን ን14 መዓልታት ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣለዎ፡፡

ናትኩም መርመራ ኮቪድ -19 ነጌቲቭ እንተ ድኣ ኾይኑ

ጽቡቕ እንተ ዘይተሰሚዑኩም፣

ኣብ ገዛ ጽንሑ፣
ን24 ሰዓታት ብዘይ ረስኒ ክሳብ
ትጸንሑን፣ ከምኡ’ውን ን 24 ሰዓታት
ጥዕናኹም እናተመሓየሸ ምዃኑ ስጋዕ
ዝራጋገጽ ካብ ካልኦት ተፈሊኹም ጽንሑ፡፡

ብኮቪድ-19 ምስ ዝተለኸፈ ሰብ ቀሪብኩም
እንተ ድኣ ኔርኩም፣

ኣብ ገዛ ጽንሑ፣ ምስ’ቲ ሰብ’ቲ ረኽቢ
ካብ ዝገበርኩሙሉ እዋን ጀሚሩ ን14
መዓልታት ካብ ካልኦት ተፈለዩ፡፡
ቃንዛ እንተ ድኣ ተሰሚዑኩም እንደገና ተመርመሩ፣

ናይ ኮቪድ-19 መተግበሪ (App) ሓበሬታ እንተ ዳኣ
በጺሕኩም፣

ካብ ካናዳ ወጻእ ጌሽኩም እንተ ድኣ
ኔርኩም፣

ነቶም ምልክታት ሕማም ኣስተብህልዎም፣
ቃንዛ እንተ ድኣ ተሰሚዑኩም እንደገና
ተመርመሩ፣

ኣብ ገዛ፡ጽንሑ፣
ናብ ካናዳ ካብዝተመለስኩሙላ እዋን
ጀሚሩ ንኣስታት 14 መዓልታት ካብ
ካልኦት ተፈለዩ፡፡

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ናብ ዌሊንግቶን-ዳፍሪን-ጎልፍ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ብ1-800-265-7293, ውሽጢ መስመር 7006 ደውሉ፤ ወይ በዚ
ተወከሱ፦ www.wdgpublichealth.ca
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ሕማም ኮሮናቫይረስ 2019 (ኮቪድ-19)

ብኸመይ ዓርሰ-ውሸባ ከምዝግበር
ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተኣሎኩም ወይ ንኮቪድ-19 እንተደኣ ተቓሊዕኹም ገዛእ ርእስኹም ካብ ካልኦት ግድን
ምን ል ኣለኩም ሕማምኩም ክገድድ እንተጀሚሩ ድማ ናብ ኣቅራቢ ክንክን ጥዕና ተወከሱ ወይ ብቴሌ ጥዕና
ደውሉ (1-866-797-0000).

ኣብ ገዛ ንሑ
ናብ ሥራሕ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ ካልእ ህዝባዊ ቦታታት ኣይትኺዱ
መርመራ ንምግባር ወይ ንህ
ናይ ሕክምና ጉዳይ ክትወ ግድን ተዘይኮይኑ ኣብ ገዛ ንሑ
ህዝባዊ መጓዓዝያን ታክሲታትን ወይ ምጉርባት መኪና ኣይትጠቐሙ

ምስ ካልኦት ምርኻብ ሕደጉዎ
ኣድላዪ እንተዘይኮይኑ (ንኣብነት ኣቅረብቲ ሕክምና) በ ሕቲ ጋያሹ ኣይሃልዉ

ካብ ኣረግቶትን ከምኡ ውን ሱር ዝሰደደ ናይ ጥዕና ገም ካብ ዘለዎም ሰባት
(ንኣብነት ሽኮሪያ ገማት ሳንቡእ ከምኡ ውን ናይ ተ ጥሮኣዊ ጥዕና ምክልኻል
ጉድለት ዘለዎም) ርሓቑ
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛኹም ካብ ዝነብሩ ክልኦት ሰባት ተ ሊኹም ኣብ ሉይ
ክ ሊ ተወሸቡ ከምኡ ውን እንተኽ ኢልኩም ሉይ ተጠቐሙ
ናይ ሓባር መደቀሲ ክ ሊታት ቡቕ ናይ ኣየር ሰት ክህልዎ (ንኣብነት መስኮት ምኽ ት) ኣረጋግ
እዘን ስጉምቲታትን ንምውሳድ እንተ ዘይተኻኢሉ እንተ ወሓደ 2 ሜትሮ ካብ ካልኦት ሰባት
ኩልጊዜ ርሓቑ

ርሕቐትኩም ሓልዉ
ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደ ክ ሊ እንተሃሊኹም ብውሕድ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቐት ሓልዉ
ከምኡ ውን ማስኬራ ግበሩ ኣ ን ኹምን ኣ ኩምን ዝሽ ን መሸ ኒ ናይ ገ እውን ግበሩ
ሰባት ኣብ ሓደ ክ ሊ ምሳኹም ምስዝኾኑ ማስኬራ ኽገብሩ ኣለዎም

ኣእዳውኩም ተሓ ቡ
ኣእዳውኩም ብሳሙናን ብማይን ብዙሕ ጊዜ ተሓ ቡ
ኣእዳውኩም ካልእ ሰብ ብዘይካ ሎ ናይ ወረቀት ወይ
ኣንቅ ዎ

ርቂ ሽጓማኖ

ሳሙናን ማይን እንተዘየሎ ካብ ኣልኮል ዝተሠርሐ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ተጠቐሙ
15 ሰከንድ
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ሰዓልኩምን እንጥሾኹምን ሸ ኑዎ
ክትስዕሉን ክተህንጥሹን ከለኹም ኣ ኩምን ኣ ን ኹምን ብልስሉስ ወረቐት ሸ ኑ
ክትስዕሉ ወይ ክተህንጥሹ ከለኹም ናብ ላዕላዋይ እጅጌ ወይ ኩርናዕ ኢድኩም እምበር
ናብ ኢድኩም ኣይኹን
ዝተጠቐምኩሙሉ ልስሉስ ወረቐት ናብ ዝተሸ ነ ናይ ጓሓ ዘንቢል ደርቢይዎ ኢድኩም ከአ ተሓ ቡ
ነቲ መአከቢ ጓሓ ብላስቲክ ከረጢት ምሽ ን ጓሓ ብዘይ ገም ንምውጋድ ዉሑስ እዩ
ነቲ ጓሓ ምስ ደርበኹሞ ኣእዳውኩም ተሓ ቡ

ኣ ን ኩምን ኣ ኩምን ብማስኬራ ሸ ኑ
ሓኪም ንምርኣይ ወይ መርመራ ኮቪድ-19 ንምግባር ካብ ገዛኹም ክትወ ግድን
እንተኾይኑ ማስኬራ ግበሩ
ካብ ካልኦት ሰባት ዘሎኩም ርሕቐት ዳርጋ 2 ሜትሮ እንተኾይኑ ማስኬራ ተጠቐሙ ወይ
ኣብ ዝተ ለየ ክ ሊ ንሑ
ማስኬራ እንተ ዘይብልኩም ካብ ሰባት ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቐት ሓልዉ
ከምኡ ውን ሰዓልኩምን እንጥሾኹምን ሸ ኑዎ ረኣዩዎ physical distancing.

ምልክታት ሕማም እንተ ደኣ ተሰሚዑኒ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?
ናይ ኮቪድ-19 ዓርሰ ገምጋም ግበሩ COVID-19 Self-Assessment.
ቴሌጥዕና (1-866-797-0000) ተወከሱ ወይ ሕቶታት እንተለኩም ናይ ሓለዋ ጥዕና ኣቕራቢ አዛርቡ
ቅድሚ ወይ ድሕሪ ክልተ መዓልታት እቲ ምልክታት ምጅማር ምስ ዝኾነ ሰብ ጥቡቕ ቅርርብ ጌርኩም እንተ ኔርኩም
(ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ገዛኹም) እቲ ሰብ ንሱ እውን ዓርሰ ውሸባ ክገብር ኣለዎ
ብዛዕባ እዚ ሕቶታት እንተሎ ናይ ዞባኩም አሃዱ ህዝባዊ ጥዕና ምኽሪ ተኸተሉ local public health unit.
ብመሠረት እቲ ኩነታትን ው ኢት መርመራን ድማ ክንደይ ጊዜ ዝኣካል ክትውሸቡ ከምዘድለየኩም ናይ ዞባኹም አሃዱ
ህዝባዊ ጥዕና ወይ መርመራ ዝገብር ኣካል ክነግረኩም እዩ
ውሽባ ጠጠው ምስ ኣበልኩም ናይ ኣካላዊ ርሕቐ ት መምሪሒታት ምሕላው ክትቅ ሉሉ አለኩም ከምኡ ውን ካብ
ገዛኹም ወ እ ምስ ዝነብሩ ሰባት 2 ሜትሮ ርሕቐት ክትሕልዉ ተዘይኪኢልኩም ማስኬራ ተጠቐሙ
ኣብ ቲ ናይ መወዳእታ ውሸባኹም እዋን ሕማም እንተ ተሰማዓኩም ቴሌጥዕና ተወከሱ ወይ ኣቅራቢ ጉዳይ ጥዕና
አዛራርቡ

ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ለጡ
ብዛዕባ ኮቢድ-19 ብዙሕ ንም ላጥን ክሳዕ ሕጂ ዘሎ ወቕታዊ ሓበሬታ ንምርካብን ናብ ናይ ኦንታሪዮ ሚኒስቴር ጉዳይ ጥዕና
መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ ontario.ca/coronavirus.
ንተወሳኺ ሓበሬታ በጃኹም ተወከሱ
እዚ ሓበሬታ ዚ ክሳዕ ወርሒ ጥቅምቲ 28, 2020 ዘሎ ጊዜ ወቕታዊ እዩ

This document was adapted with the permission of Public Health Ontario. Public Health Ontario assumes no responsibility for the content of any publication
resulting from translation/changes/adaptation of PHO documents by third parties.
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ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019 (ኮቪድ-19)

ዓርሰ-ውሸባ: ሓበሬታ ንወሃብቲ ኣገልግሎት ክንክን
ንኣባላት ቤተሰብ ከምኡ ውን ብቐረባ ንዝራኸቡ
በቲ ቫይረስ ምስ ዝተለኽ ሰብ ትነብሩ ወይ ትኣልዩ እንተኾይንኩም ከም ጥቡቅ ርክብ እዩ ዝቑ ር
ብዛዕባ ጥዕናኹም ብኸመይ ከምትከታተሉ ሕማም ክስማዓኩም እንተ ጀሚሩ እውን ብኸመይ ክትረኽብዎም
ከምትኽእሉ ናይ ከባቢኹም ህዝባዊ ጥዕና አሃዱ ሉይ መምርሒታት ክህበኩም እዩ ብ ቫይረስ ኮቪድ-19 ምስ
ዝተለኽ ውልቀሰብ ብቐረባ ምርኻብኩም ንሠራሕተኛታት ቀረብ ሓለዋ ክንክን ብግቡእ ምንጋርኩም አረጋግ

ኣእዳውኩም ብዙሕ ጊዜ ተሓ ቡ
ምስቲ ዝተለኽ ሰብ ብዚተራኸብኩም ቁ ሪ ኣእዳውኩም ብሳሙናን ብማይን
ተሓ ቡ
ብኣልኮል ዝተቐመመ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ከም መማረ ተጠቐሙ
15 ሰከንድ

ማስኬራን ጓንትን ከምኡ ውን ናይ ዓይኒ መከላኸሊ መነ ርሩ ግበሩ
ምስ ምራቕ ናይ ቲ ሰብ ወይ ከኣ ካብ ካልኦት ዝወ እ ሳሲ (ንኣብነት ደም ረሃ
ምራቕ ተምላስ ሽንቲ ከምኡ ውን ቀልቀል) ርክብ ምስ ዝህልወኩም ማስኬራ ጓንቲ
ከምኡ ውን መከላኸሊ ዓይኒ ግበሩ
ገለ ኣብነታት ናይ ዓይኒ ምክልኻል ናይ ድሕነት መነ ር ጎግልን ናይ ገ መሸ ኒ የጣቓልል

ዝተጠቐምኩሙሉ ማስኬራን ጓንቲን ደርብይዎ
ኣገልግሎት ክንክን ድሕሪ ምሃብኩም ነቲ ኳንቲን ማስኬራን ኣው እኹም
ናብ’ቲ ብላስቲክ ከረጢት ዝተሸ ነ ናይ ጓሓ መአከቢ ዘንቢል ቀልጢ ኩም ደርብይዎ
ቅድሚ ማስኬራኹም ምው እኹም መጀመርታ ነቲ ጓንቲ ኣው እኹም ኢድኩም ብሳሙናን
ብማይን ክትሕ ቡ የድሊ
መብዛሕትኦም መካላኸሊ መነ ራትን መሸ ኒታትን ኣብ ንጥቀመሎም እዋን ብናይ ብያቲ
መሕ ቢን ሳሙናን ማይን ተሓ ቦም ወይ ብ ረ-ህዋስ ተ ሪጎም እንደገና ምጥቃም
ይካኣል ዩ
.
ቅድሚ ገ ኩም ምትንካ ኩም ወይ ገለ ነገር ምግባርኩም ኣእዳውኩም ብሳሙናን ማይን
ተሓ ቡ

ቁ ሪ ናብ ገዛኹም ዝመ በ ሕቲ ጋያሹ ደረት ግበሩሉ
እቶም ግድን ክትሪእዎም ዘድሊ በ ሕቲ ጥራይ ይኹኑ ምርኻንኩም ንሓ ር ሰዓት ድማ ይኹን
ኣረግቶት ሰባትን ከምኡ ውን ኣገዳሲ ናይ ጥዕና ገም ዘለዎም ሰባት (ንኣብነት ሽኮሪያ
ገማት ሳንቡእ ከምኡ ውን ናይ ተ ጥሮኣዊ ጥዕና ምክልኻል ጉድለት ዘለዎም) ካብ ቲ
ዝተለኽ ሰብ ክርሕቁ ኣለዎም
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ናይ ገዛ ኣቑሑት ብሓባር ካብ ምጥቃም ተዓቀቡ
ምስቲ ኣብ መርመራ ዝርከብ ሰብ ናይ መግቢ አቑሑን መስተዪ ብር ቆታትን ኩባያታትን ናይ
መብልዒ ቢያቲታትን ሽጓማኖን ናይ ዓራት ዓለባታትን ወይ ካልኦት ነገራትን ኣይትካ ሉ
እተን ናውቲ ምስ ተጠቐምኩም ድማ ብሳሙና ወይ ብዲቴርጀንት ኣብ ምዉቕ ማይ
ሕ ቡወን ካልእ ዓይነት ሉይ ሳሙና ድማ ኣየድልን
ዲሽዎሸርን መሕ ቢ ማሽናትን ምጥቃም ይካኣል እዩ
ሽጋራ ኣይትካ ሉ

ኣ ርዩ
ብወግዓዊ ናይ ሕ ቦ መ ረዪ ሳሙናታት ገዛኹም ኣ ርይዎ
ኩሉጊዜ ዝትንከ ነገራት ከም ሽንቲቤታትን ናይ መሕ ቢ እጀታታትን ናይ
ማዕ መስሓቢታትን ኣብ ግዒ ዓራት ዝቅመጡ ጠረ ዛታትን በብመዓልቱ
አ ርይዎም

መሕ ቢ ክዳውንቴ ላውንድሪ ብግቡእ ሕ ቡዎT
ላውንድሪ ም ላይ ኣየድልን ግና ክትሕዝዎ ክለኹም ጓንቲ ክትገብሩ
የድልየኩም እዩ
ጓንቲ ድሕሪ ምው እኹምዎ ብቀጥታ ኣእዳውኩም ብሳሙናን ማይን
ተሓ ቡ

ጓሓ ክትንክ ከለኹም ተጠንቀቑ
ኩሉ ጓሓ ናብ ማዕኸን መእከቢ ጓሓ ት ክድርበ ይግብኦ
ናይ ጓሓ ዘንቢል ባዶ ክትገብሩ ከለኹም ሰብ ዝተጠቀመሉ ቲሹ ቢድኩም ከይትትንክ
ተጠንቀቔ እቲ መአከቢ ጓሓ ብላስቲክ ከረጢት ምሽ ን ንምድርባዩን ቀሊልን ውሕስነት
ዝሓለወን ይገብሮ እዩ
ነቲ ናይ ጓሓ መአከቢ ምስ ደርበኹሞ ብቀጥታ ብሳሙናን ብማይን ወይ ብኣልኮል
ዝተዳለወ ሳኒታይዘር ተጠቒምኩም ኢድኩም ተሓ ቡ

ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ለጡ
ኮቪድ-19 ሓድሽ ቫይረስ እዩ ካብ ዝተለኽ ሰብ ካብ ዝመ እ ናይ ምትን ስ ነጠብጣባት ናብ ምስኡ ዝቐርቡ ካልኦት ሰባት ከም ኣብ
ሓደ ገዛ ብሓባር ዝነብሩ ሰባት ዓይነት ወይም ኣገልግሎት ክንክን ናብ ዝገብሩ ሰባት ብቀሊሉ ክስ ሕ ሕ ይኽእል ዩ ብዛዕባ ኮቪድ19 ካብ ናይ ኦንታሪዮ ሚኒቴር ሓለዋ ጥዕና ወቅታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ተወከሱ
ontario.ca/coronavirus.

ንተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ተወከሱና
እዚ ሓበሬታ ዚ ክሳዕ ሓምለ 31, 2020 ዘሎ ጊዜ ወቅታዊ እዩ

This document was adapted with the permission of Public Health Ontario. Public Health Ontario assumes no responsibility for the content of any publication
resulting from translation/changes/adaptation of PHO documents by third parties.

