
 

እንተ ድኣ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ሕማም እንተድኣ ሃልዩኒ ወይ ከኣ ናይ እቲ ሕማም ምልክት 

እንተ ድኣ ኣርእዩኒ ኣብ ሰነተይ እንታይ ክገብር ኣሎኒ  ? 

እንተ ድኣ ተኻኢሉ ኣብ እቲ ሕማም ኮቪድ ኣለኩም ኮይኑ ካብ ገዛኹም ኣይትውጽኡ ። ዋላእውኳ ብሕጊ 

እንተ ድኣ ኮቪድ ሕማም ሃልይኩም ኣብ ገዛ ምስ ሰብ ከይተራኸቡክ ክትንጸሉ ኣይሃልውኩም እንመር፣ 

ምስ ካልእ ሰብ ትራኽብዎ ክትቅንስዎ ኣለኩም ፣ እዚ ከኣ ነቲ ሕማም ከይዝርጋሕ ይሕግዞ እዩ ።  

 

እዚ መንግስቲ ምስ Covid (ኮቪድ) ከመይ ኢልና ክነብር ከምዘለና መምርሕታት ሂቡ ኣሎ  

ዋላእኳ ኩሉ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ክግብር ዘይብሉ ነገራት ብዛዕባ ናይ ኮቪድ ዝምልከት ዘውጽኦ 

መምርሕታት ይሰረዝ እንበር ፣ እቲ ሕማም Covid (ኮቪድ) ግን ኣይጠፍአን ፣ ብዙሕ ነገራት ኣሎ 

ክነማልኦ ዘለና መታን ነፍስወከፍ ከሕንነታ ከነማልእ ።  

 

ምርመራ ክገብር ኣለኒ ድዩ?  
እንተ ድኣ ኩሉ ጊዜ እቲ ናይ ሕማም ኮቪድ ከይህልወኩም ንምፍላጥ ምርመራ ጌርኩም ቀጻሊ ዝቡቕ ሓሳብ ፣ 

ከምኡ እውን እቲ ቫይረስ ንኹሉ ሰብ ከይመሓላለፎ ይሕግዝ እዩ ። እንተ ድኣ ምስ ናይ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ-19) 

ዘለዎ ሰብ ቀሪብኩም ኔርኩም ብሕጊ ንስኹም ካብ ሰብ ተገሊልኩም ክትጸንሑ ኣይሕተተኩምን እዩ ፣ እንተኾነ ግን 

ምስ ኣዝማን፣ መሓዙት ወይ ከኣ ኣብ ስራሕ ክትከዱ ከለኹም ምርመራ ናይ ኮቪድ ሕማም ከይልወኩም ክትገብሩ 

ዝበለጸ እዩ ።  

 

ክትባት መከላኸሊ ተኸተቡ  

ክትባት ምውሳድ ዝበለጸ መከላኸሊ ናይ እዚ ሕማም covid (ኮቪድ) ንኸይትሓሙ ዝከላኸል 

እዩ ። ዋላ እቲ ቀዳማይ ወይ ካላኣይ ወይ ከኣ ሳልሳይ መዓስ ወሲድኩሞ ብዘየገድስ ፣ ኣብ 

ዝኾነ ሰዓት ክትባት ክትወስዱ ክትጅምሩ ቆጸራ መሓዝ ኣይትድንጉዩን ኢኹም ።  ቆጸራ ከኣ 

ኣብ እዚ ዝስዕብ ዌብ ሳይት ኣቲኹም ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ www.sneevaccine.org.uk  
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ምስ Covid (ኮቪድ)ኣብመንጎና ምንባር  
ነንሕድሕንዳ ካብ ሓደጋ ነጻ ምንባርና እንዳቐጸልና ከመይ ጌርና ክነበር ክንቅጽል ንኽእል  

 

ከመይ ጌርኩም እቲ ሕማም ከይህልወኩም ክትምርመሩ ትኽእሉ ?  

ገንዘብ ዘይክፍለለኡ ወይ ከኣ ነጻ ናይ ሕጹጽ ናይ ኮቪድ ምርመራ ካብ ዝስዕብ ኣድራሻ ስጋብ 

ኣብ  gov.uk ስጋብ ዕለት መጋቢት 31 2022.  

ድሕሪ መጋቢት 1 -  2022 ፣ ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ፋርማሲ ኬድኩም ክትገዝኡ ትኽእሉ 

ኢኹም ።   

 

ነቲ ሕማም ንኸይዝርጋሕ ንምክልኻል ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ:  

ኣእዳውና  – ኢድኩም ቀጻሊ ተሓጸቡ እንተውሓደ ን 20 አኮን ዝኣክል  

ገጽናFace – ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝርከበሉ ቦታን ኣብ ዕጹው ቦታ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ክትከዱ ከለኹም ቀጻሊ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩም 

ሸፍንዎ ኣለኩም። 

ርሕቀት – ብዝተኻእለኩም መጠን ከኣ ፣ ካብ ካልኦት ሰባት ዘይትፈልጥዎም ርሕቀትኩም ሓልው ። 

ንጹር ኣየር  – ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ሰብ ክትራኸቡ ከለኹም ፣ ሓድሽ ኣየር ናብ እቲ ክፍሊ ከምዝኣቱው ግበሩ ። 

ብዛዕባ ናይ COVID-19 (ኮቪድ - 19) ዝምልከት ዚያዳ ሓበሬታ እንተ ድኣ ደሊኹም ናብ 

እዚ ዝስዕብ ዌብ ሳይት እተው: www.gov.uk/coronavirus 

 
Tigrinya 
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