
  

ኮረና ቫይረስ በሽታ 2019 – (ኮቪድ-19) 

እራስን ስለመነጠል: ለጤና ሰራተኞች, ባንድ ቤት 
ለሚኖሩና, በቅርብ ለሚገናኙ 

  
በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ባንድ ቤት እየኖሩ የሚንከባከቡት ከሆነ የቅርብ ሰው ይባላሉ. 

 ባአካባቢው የሚገኘው የጤና መስርያቤት እራስዎን እንዴት መጠበቅ እንዳለበዎት እና ከታመሙ እንዴት 
እንደሚያገኙአችው ይነግሮዎታል. ለጤና ባለሙያዎች ኮቪድ-19 ከያዘው ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ እንደነበረዎት መንገርዎን 

እርግጠኝ ይሁኑ. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

  

• እጂዎን ደጋግመው ይታጠቡ 

 

  
� በያንዳንድ ጊዜ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ከተነካኩ በሀላ እጂዎን ደጋግመው በውሀና በሳሙና 

ይታጠቡ 
  

    
� ሳሙናና ውሀ ከሌለ አልኮል የተቀላቀለበት የእጂ ማንጫ ይጠቀሙ 

 
     

የእጅ ጛንት እና ማስክ ያጥልቁ 
 

  
� በቫይረሱ ከተያዘ ስው ምራቅ እና ሌሎች የሰውነት ፈሳሽዎች ጋር ሲነካኩ ማስክ  እና የእጁ ጎንት 

ያድርጉ ( ለምሳሌ ደም, ላብ, ተውከት, ሽንት እና ሰግራ )     

ማስክ እና የእጁ ጛንትዎችን ከተጠቀሙ ብሀላ ያስወግድ    
� ማስኩን እና የእጅ  ጛንቱን ከተገለገሉበት ቡሀላ ወድያውኑ በማውጣት ከረጢት ያለው የቁሻሻ 

ማጠራቀሚያ ዘንቢል ውስጥ ይጣሉ       

� በመጀመርያ የእጅወን ጛንት እውልቀው እጂዎን በውሀና በሳሙና ከታጠቡ ቡሀላ የፊትዎን ማስክ 
ያውልቁ     

� ፊትዎን ከመንካትዎ ወይም ምንም ነገር ከማረገዎ በፊት እጅዎ በድጋሜ በውሃና በሳሙና ይታጠቡ 
    

  
  

እቤትዎ እንግዳ አይቀበሉ 
� እራስዎን በእድሜ ከገፉና እማይድን በሽታ ካለባችውሰዎች ያርቁ ( ለምሳሌ ስኳር የሳንባ ህመም 

በሽታን የመቓቓም 
� በጋራ መሰባሰብ ለምሳሌ (ልደት አብሮ መተኛት መጫዎት ቀብር መሄድ )አይፈቀድም 
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ስለ ቫይረሱ የበለጠ ይዎቁ 
ኮቪድ-19 አዲስ ቫይረስ ነው. የሚተላለፈውም በበሽታው  
(በቫይረሱ) የተያዘ ሰው በሚያስለው ወይም በሚያስነጥሰው ጊዜ 
በሚያሰራጨው በአይን በማይታዬ ጥቃቅን ህዋሳት በቅርብ ባሉ 
ስዎች ላይ ወይንም በአንድ ቤት በመኖር ወይንም በመረዳዳት ነው. 
 
ጊዜውን የጠበቀ ተጨማሪ መረጃ ለማግኛት የአካባቢውን ድህረገፅ 
ይጎብኙ https://www.gov.nl.ca/covid-19/ 
 

 

  
ይህ መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው ( እርማት) የተደረገበት መጋቢት 29, 2020 እንደ አውሮጳዊያን አቆጣጠር ነው 
ክ ኦንታሪዬ የህዝብጤና/ የጤና ሚኒስተር የረጅምጊዜ ታካሚዎች መኖርያ በተገኘ ፈቃድእንዲያመች ሆኖ የተዘጋጀ ፁሁፍነው 
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የቤት እቃዎችን ለብቻዎ ይጠቀሙ 
� ለበሽታው እየተመረመረ ካለ ሰው ጋር ብርጭቆዎችን, ሲኒዎችን, ስሀንዎችን, ሹካና ማንኪያዎችን 

ፎጣዎችን ያልጋልብሶችን እና ሌሎችንም ነገሮች በጋራ አይጠቀሙ     
� ከተጠቀሙ ቡሀላ በእቃ ሳሙና ውይንም ኬሚካል እና በሞቀ ውሀ ያፅድ 

� ስሀን እና ልብስ ማጠቢያ ማሽን በጋራ መጠቀም ይችላሉ     
� ሲጋራዎን	ከሌላ	ሰው	ጋር	አይጋሩ 

 
  

 ፅዳት 
� ቤትዎን በተለመድ የማፅጃ ኬሚካልዎች ያፅድ   
� በተደጋጋሚ የሚነኩ ቦታዎችን ለምሳሌ የሽንት ቤት መቀመጫዎችን, የውሀ መርጫ እጀታዎችን, 

የበር እጀታዎችን, የጠረጰዛ መሳቢያዎችን ደጋግመው ያፅዳችው     

ልብስን ሙልጭ አድርገው ያፅድ   
� ልብሶችን መነጣጠል አያስፈልግም ነገር ግን የቆሸሸ ልብስ ሲነኩ ጛንት ያርጉ 

  
� ጏንቱን	ከእጅዎእንዳዎለቁ	ወዲያውኑ	እጅዎን	በውሀእና	በሳሙና	ይታጠቡ 

     

ቆሻሻ ሲነኩ ይጠንቀቁ   
� ማንኛውም ቆሻሻ ዎደ መደበኛ የቁሻሻ ቅርጫትውስጥ ይጣላል     
� የቁሻሻ ቅርጫቱን ሲያራግፉ በእጅዎ ሶፍት እንዳይነኩ ይጠንቀቁ. በቁሻሻ ዘንቢል ውስጥ የቁሻሻ 

ከረጢት መጠቀም ቁሻሻውን በጥንቃቄ ለማስዎገድ ይረዳል. 
    

� ቁሻሻውን ካስዎገድ ቡሀላ እጅዎትን በውሀና በሳሙና ይታጠቡ   


