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2021 

እንተ ዳእ ብዛዕባ ናይ ዘይተኸፍለ ዕዳታት ወይ ከኣ ብዛዕባ ስራሕኩምን ትነብሩ ገዛኹም ዘተሓሳሳብ ኩነታት ኣለኩም ኮይኑ ናብ  Suffolk Advice (ሳፎልክ 

ኣድቫይስ) Support Service (ሳፖት ሰርቪስ) ናይ ሓገዝ ኣገልግሎትደውሉ  

ነጻ ኣብ  0800 068 3131 ካብ ሰኑይ ስጋብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ስጋብ-5 ናይ ምሸት 

እንተ ድኣ ምስ ሰብ ከይትራኸቡ ተወሺብኩም ኣብ ገዛ ኮይንኩም ከኣ ናብ But Not Alone (ባት ኖት ኣሎን) እንተኾነ ግን በይንኹም ኣይኮንኩም ዝብል ቦታ ብ 

ናይ ነጻ ቁጽሪ ተሌፎን 0800 876 6926 ደውሉ 
ካብ ሰኑይ ስጋብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ስጋብ-5 ናይ ምሸት 

 Tigrinya 

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ሕግታት ይቕየር ኣሎ 
እቲ ሕማም Covid-19(ኮቪድ-19) ከይዝርጋሕ ሓግዙ  

ካብ ዓርቢ ዕለት 10 ታሕሳስ ጀሚሩ  
 

ገጽካን ኣፍንጫኻን ምሽፋን ኣብ ዝኾነ ናይ ሕዝቢ ቦታታት ክትኸይድ ከለኻ ብሕጊ ክማላእ ዘለዎ ነገር 

እዩ  ፣ እዚ ከኣ ኣብ ዝኾነ ጸሎት ዝግበረሉ ቤተክርስታንያት ወይ ኣብ ቲያትር ከምኡ እውን ሲነማታት ፣ ከምኡ 

እውን ዱካናት ናይ ጨጉሪ ቤት ዝኣመስለ ቦታታት ኩሉ ጊዜ ማስክ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ዝሽፍን ክትለብሱ 

ኣለኩም ።  

 

ከምኡ እውን ኣብ ናይ ሕዝቢ መጓዓዓዚ ናይ ገጽን ኣፍን ዝሽፍን ማስክ ምምላስ 

ብሕጊ ክትሕተቱ ኢኹም ።  

ማስክ ምምላስ ዘየድልየሉ ቦታታት ኣበይ እዩ? 
 

ኣብ ፓፕ ወይ ከኣ ኣብ ረስቶራንት ማስክ ምምላስ ኣየድልይን እዩ ፣ ከምኡ እውን ኣብ ጂም ከምኡ እውን 

ማስክ ንምምላስ ዘይከኣለሉ ቦታታት ከኣ ማስክ ምምላስ ኣይክትግደዱም ኢኹም ።  
 
 

ካብ ዕለት 13 ታሕሳስ ጀሚሩ  
 

ሰባት እንተ ድኣ ኪኢሎም ኣብ ገዛ ኮይኒም ክሰርሑ ይግባእ ።  

ካብ ሮቡዕ ዕለት 15 ታሕሳስ ጀሚሩ  
 

ሰባት እቲ ናይ NHS Covid Pass (ነ.ሀ.ሰ ኮቪድ ፓስ) ዝበሃል ክትባት ከምዝወሰድኩም ዘርኢ ወረቐት ክህትሓቱ ኢኹም - እዚ ከኣ እቲ ክትባት 

ከምዝወሰድኩም ከምኡ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኮቨድ ሕማም ከምዘይብሎም ዘርኢ ምርመራ ከምዝገበሩ ዘርኢ ጽሑፍ ክትሕታቱ ኢኹም - ናብ 

ዲስኮ ወይ ከኣ ናይት ክላብ ክትኣትው ፣ ወይ ከኣ ኮፍ መበሊ ዘይብሉ መዘናግዒ ቦታታት ንክትኣቱ ወይ ናይ ክትባት ከምዝወሰዳ ዘርኢ ወረቐት ፣ ወይ 

ከኣ ኮቪድ ከምዘይብልኩም ዘርኢ መረጋጺ ወረቐት ከተርእዩ ክትሕተቱ ኢኹም - እዚ ከኣ ቦታታ ልዕሊ 500 ሰባት ዝእከብሉ ቦታታት ወይ ከኣ ኮፍ 

ዘይትብለሉ መራኸቢ ቦታታት ናይ ደረፍትታት ዝረኣየሉ ዝኣመስለ እዩ ፣ ወይ ከኣ ልዕሊ 4,000 ሰባት ዝእከብሉ ቦታታት ከምኡ እውን ሎዕሊ  10,000 

ዝእከብሉ ቦታታት ዝኣመሰለ እዩ ።  

ኩሉ ጊዜ እቲ ናይ ክቪድ ምርመራ ክትገብሩ ኢና ንምዕደኩም እዚ ከኣ lateral flow tests (ላተራል ፍለው ትስት) (LFT)  

(ለ.ፈ.ተ) እዚ ከኣ ቅድሚ ኣብ እቲ ኮቪድ ሕማም ክመሓላለፍ ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዎ ቦታታት ምእታውኩም ክግበር ዘለዎ ጥንቃቔ እዩ 

- ንኣምነት ብዙሕ ሰባት ዘለዎ ቦታታት ፣ - "ጥቃ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘየተራኸብኩሞ ዘይትኽእሉ ቦታታት ክትከዱ ከለኹም ወይ 

ከኣ ብቐሊሉ ኣብ ሓደጋ ሕማም ክሕዞም ዝኽእል ክትቀርቡ ከለኹም ". 

ቆጸራ ንምሓስ ኣብ ዝስዕብ ዌብ ሳይት ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-

test/ ወይ ከኣ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ብምድዋል 0333 772 6144 (ኣስተርጓሚ እድኣ ኣድልይኩም ኣለዎ). 
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