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Tigrinya 

ኣብ ሓጋይ ጥዕናኹም ዝተማልአ ድዩ እዚ  
ነብስኹምን ፣ ኣዝማድኩምን ፣ መሓዝትኩምን ደሕንነትኩም ዝተማልአ ክኸውን መታን ኢና 

ንሕግዝ  

ናይ Covid-19 (ኮቪድ) ን ናይ ጉንፋዕ ኩትባት ውሰዱ   

እቲ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) መከላኸሊ ክትባት ምኽታብ እቲ ዝብለጸ መንገዲ እቲ ሕማም ገቢድ ጌሩ ከየጥቃዓካ ዝኸላኸል 

ናብ ሆስፒታል ዝኣክል ከይትኣትው ዝከላኸል እዩ ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመሪያ ክትባት ወይ ከኣ ካላኣይ ክትባት ወይ ከኣ እቲ 

መወሰኽታ ክትባት ተኸተቡ! 

እቲ ናይ ጉንፋዕ ክትባት እቲ ዝበለጸ መከላኺ እቲ ሓም ከይሕዘካን እንተ ዳኣ እቲ ሕማም ሒዙካ ከኣ ንኻልእ ሰብ 

ከይተመሓላልፎ ዝኸላኸል እዩ ።  

እንተ ድኣ ይፍቀደኩም ኮይኑ እቲ ናይ ጉንፋዕ ክትባት ዝወሃብ ብኽብረትኩም ተኸተቡ ኢኹም ።  

ማስኬራ ኩሉ ጊዜ ክትመልሱ ኣለኩም  

ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ሕማምን ናይ ጉንፋዕ ሕማምን ብቐሊሉ በቲ ነተንፍሶ ኣየር ክመሓላለፍ ዝኽእል ሕማም እዩ ። 

ነብስኹም ካብ እቲ ሕማማት ተኸላኸሉ ፣ ከምኡ እውን ናብ ካልእ ሰብ ከይተመሓላልፉ ትከላኸሉ ኣለኹም ፣ ኩሉ ጊዜ 

ማስክ ብምላስ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ደገ ክትወጹ ከለኹምን ኣብ እኩም ሰብ ዘለዎ ክትወጹ ከለኹም ።   

ኣይትረስዕዎ ዋላ እቲ ሕማም ምልክት ኣየርእየኩም ከምኡ እውን እቲ ክትባት ወሲድኩሞ ዋላ ኹኑ ፣ ሕጂ እውን እቲ 

ሕማም ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ናብ ካልእ ሰብ ከተመሓላለፎ ትኽእሉ ኢኹም ። 

ብተደጋጋሚ ምርመራ ግበሩ  

ብዙሓት ሰባት እቲ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ-19) ሒዙኩም ከሎ ምናልባት ወለሓንቲ ምልክት 

ከይገብረልኩም ይኽእል እዩ ፣ ኩሉ ጊዜ ምርመራታት ግበሩ ኢኹም ፣ እዚ ከኣ መታን ጥዕናኹም ጽቡቕ 

ከምዘለኹም ንምርግጋጽን ፣ ከምኡ እውን መታን ካልእ ሰብ እቲ ሕማም ብዘይምፍላጥ መታን 

ከይተመሓላልፍዎ ።  

እንተ ድኣ ናይ እቲ ሕማም ምልክት ጌርሉኩም ካብ ሰብ ክትግለሉ ኣለኩም ከምኡ እውን ምርመራ ግበሩ  

ኩሉ ጊዜ ክትገብርዎ ዘለኩም   - እንተድኣ ተጸሊእኩም ስጋብ ትሓውዩ ኣብ ገዛ ክትጸንሑ ይግባእ ። 

ሰዓል ድዩ ፣ ቁሪ ዲኹም ወሲድኩም ዋላስ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ሓማም እዩ ኢልካ ክትፈላልዩ ኣሸጋሪ እዩ። እንተ ድኣ ምርመራ 

ጌርኩም ኣወንታዊ ዝኾነ ውጺኢት ሂብኹም እቲ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ -19) ከምዘለኩም ብኽብረትኩም ካብ ሰብ ክትፍልየኡ 

ኣለኩም ።  

እንተ ድኣ ውጺኢት ምርመራ  ኣወንታዊ ኮይኑ ብኽብረትኩም እቲ ካብ ሰብ ምግላል ዝተዋህበ መምርሒ ተኸተሉ ።  

እኩል ጽቡቅ ሓድሽ ኣየር ክህልው ኣለዎ  

ኣብ ገዛ ውሽጢ ከለኹም ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ካልእ ቤተሰብ ክትራኸቡ ከለኹም ፣ መስኮት 

ክትከፍትዎ ኣለኩም ፣ ማዕጾታት ክትከፍቱዎ ኣለክኡም ፣ ሓድሽ ኣየር ክእቱ መታን ኩሉ ነገራት ክፉት ክትገብርዎ 

ኣለኩም ። እዚ ከኣ ሓድሽ ኣየር ናብ እቲ ክፍሊታት ክኣቱ ክሕግዞ እዩ ፣ እዚ ከኣ ነቲ ቫይራስ ኣብ እቲ ኣየር ዘሎ ካብ 

ናይ ሰብ ትንፋሳት ዝወጽእ ናብ ካልእ ሰብ ንኸመየሓላልፍ ይሕግዝ ። 

ኢድኩምን ርሕቀት ካብ ካልእ ሰብ ምህላው  

እዚ ቀሊል መምርሕታት ካብ ሰብ ርሕቀታ ምሕላው ፣ ካብ እቶም ምሳኹም ዝንበሩ ሰባት ዘይኮነ ፣ 

ከምኡ እውን ኩሉ ጊዜ ኢድካ ምሕጻብ ፣ እዚ ከኣ ነቲ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ-19) ቫይራስ ጥፍጣፍ 

ክመሓላለፍ ክብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ከይመሓላለፍ ክከላኸል ይኽእል እዩ ። 

እዚ መምርሕታት ደረጃ ብደረጃ እንተ ድኣ ተኸቲልኩም ንኹሉ 

ሰብ ካብ ሓደጋ ነጻ ክኸውን መታን ክሕግዝ ይኽእል እዩ! 


