
  ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019	(COVID-19)		

ዓርስኻ ከመይ ትፈሊ? 

ካብ  ሰብ  ሞያ  ጥዕና  ዝተውሃበኩም  ምኽሪ  ኣተግብሩ።  ሕማም  ምልክታት  እቲ  ቫይረስ  
እናገደደ  ኾይኑ  እንተተሰሚዕዎም፣  ሕቶ  እንተሃልዩዎም  ናብ  ኣቅረብቲ  ሓለዋ  
ጥዕንኦም  ወይ  ናብ  ሄልዝላይን  (HealthLine NL) ብ811 ይደውሉ።  ወይእውን  ኣብ  
ከባቢኦም  ናብዘሎ  ቢሮ  ጥዕና  ደውሉ።    
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ኣብ ገዝኦም  ይቀመጡ  		
·	 ናይ ህዝቢ መጓዓዝያታት፣ ታክሲን ካልኦት ናይ ሓባር መጓዓዝያታትን ኣይትጠቀሙ 		
·	 ናብ ስራሕ፣ ናብ ትምህርቲ ቤትን ናብ ማሕበራዊ መተኣኻኸቢ ቦታታትን ኣይኺዱ። 		
·	 ካብ ገዝኦም መዓ	ስ ክወፁ ክምዝኽእሉ ኣቅረብቲ ሓለዋ ጥዕንኦም ወይ ናይ 

ከባቢኦም ቢሮ ጥዕና ክሕብሩዎም ዮም። 		

		
·	 መፃኢ ጋሻ ናይ ግድን እንተኾይኑ ጥራሕ ይቀበልዎ፤ ግዜ ፃንሒቱ ድማ የሕፅርዎ 		
·	 ካብ ኣረጋውያንን ካብ ዝተፈላለየ ሕማም ዘለዎም ሰባት ይርሓቁ፤(ንኣብነት  

ሕማም ሽኮር፣ ፀገም ሳምባ፣ ድኽመት ምክልኻል ሕማምን ዛመሰሉን 		

ካብ  ካልኦት  ይርሓቁ  		
·	 ብዝተኽኣሎም መጠን ካብ ካልኦት ኣብገዝኦም ምስ ኣብዝነብሩ ሰባት ሓዊስካ ተገሊሎም ኣብ ክፍሎም  

ይንበሩ። ካብ ሓደ ንላዕሊ ሽቃቅ፨መተሓፃፀቢ እንተሃልዩ ሓደ ንበይኖም ፈልዮም ይጠቀሙ 	 		 		
·	

ናይ ሓባር ክፍልታት ንፋስ ዝነፍሰሉ ኩነታት ንኽፍጠር ይግበሩ (ንኣብነት መስኮት/	ፍኒስትራ ብምኽፋት) 
		

ርሕቀት ይሓልዉ 		
·	 ምስ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍሊ ኣብእትኾኑሉ ግዜ እንተነኣሰ 2 ሜትሮ ርሕቀት ይሃልዎም፣   

ኣፍንጭ ኦምን ኣፎምን ዝሽፍን ናይ ሕክምና ማስኬራ ድማ ይግበሩ 

		
		

   በዝሒ መጠን ኣጋይሾም/ ጎብነይቶም ንምቅናስ ይዓልሙ 



 
 

 
     እትስዕሉሉን ሕንጥሸ እትብልሉን ግዜ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ተሸፈኑ 
 

• እንትትስዕሉን ወይ ሕንጥሸ ኣብ እትብልሉ ግዜ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ብመንዲል ወይ 
ብልስሉስ ሶፍት ሸፍኑ  

• እንትትስዕሉን ወይ ሕንጥሸ ኣብ እትብልሉ ግዜ ብቅልፅምኩም ወይ ብኩርናዕ ኢድኩም 
ሸፍንዎ 

• ሕንጥሸ ዝበልኩምሉ ወይ ዝሰዓልኩምሉ ሶፍት ወይ መንዲል ኣብ እንዳ ጎሓፍ መሰብሰቢ 
ዘምቢል የእትውዎ። እቲ ጎሓፍ ብጥንቃቀ ንኽእከብ ንቲ ዘምቢል ፌስታል ወይ እውን 
ፕላስቲክ ይግበርሉ  

• እቲ ጎሓፍ ብጥንቃቀ ንኽእከብ ንቲ ዘምቢል ፌስታል ወይ እውን ፕላስቲክ ይግበርሉ 

• እቲ ጎሓፍ ምስቀየርዎ ድማ ኢዶም ይተሓፀቡ  
 
 

  

 
  

 

         ኣብ ከባቢኹም ወይ ዞባኹም  
         ዝርከብ ቢሮ ጥዕና ይደውሉ: 
  
     
 
  

  

 

 

ብዛዕባ  ኮሮና  ቫይረስ  ሓበሬታ  

ኮቪድ-19 ሓዱሽ ቫይረስ እዩ። ካብ ብቲ ቫይረስ ዝተትሓዘ 
ሰብ ዝወፁ ናይ ትንፋስ ነጠብታታት ናብ ኣብቲ ሰብ ጥቃ 
ዝርከቡ መናብርትኹም ወይ እትንከባኸብዎም ሰባት 
ዝመሓላለፍ እዩ። 

  
ካብ ናይ መንግስቲ ክልልኩም ብዛዕባ ኮቪድ-19 ቫይረስ 
በብግዚኡ ዝወፁ ሓበሬታ ንምክትታል እዚ ዝስዕብ ሊንክ 
ይፀዓኑ: https://www.gov.nl.ca/covid-19/	
 

 

 
  

The information in this document is current as of February 14, 2020  
  

Adapted with permission from Public Health Ontario/Ontario Ministry of Health and Long 
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ኢዶም ይተሓፀቡ  		
·	 ኢዶም ብማይን ሳሙና ን15 ሰከንድታት ይድረዝዎ/ይተሓፀቡ 		 		
·	 ኢዶም ብመድረቂ ሶፍት ወይ ብናይ ግሎም ፎጣ የድርቅዎ ካሊእ ሰብ ክጥቀመሉ ኣይፍቀዱ 		

		·	 ማይን ሳሙናን ኣብዘይረኽብሉ ግዜ ኣልኮሆል ሕዋስ ዝኾነ ሳነታይዘር ጌሮም ኢዶም 
ይፋሕፍሕዎ ግዜ ኣልኮሆል ሕዋስ ዝኾነ ሳነታይዘር ጌሮም ኢዶም ይፋሕፍሕዎ 		 		

ኢዶም ብመድረቂ ሶፍት  ወይ  ብናይ ግሎም  ፎጣ የድርቅ  ዎ  ን  
ሰከንድታት  ይድረዝዎ   

		

·	

ንናይ ጥዕና ብዓል ሞያ ንምርካብ ካብ ገዛ ንኽትወፁ እንተተገዲድኩም ናይ ሕክምና ማስኬራ ይግበሩ 

ምስ ካሊእ ሰብ ትሕቲ 2 ሜትሮ ኣብ ዝኾንሉ ግዘ ናይ ሕክምና ማስኬራ ይግበሩ 

		 		 		
·	 		 		


