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ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ ሰራሕተኛታት እወንታዊ 
ውጽኢት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣምጺኦም?

ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ ሰራሕተኛታት እወንታዊ ውጽኢት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣምጺኦም፡ ንእለት ክፍለዩ 

ኣለዎም። እዚ ማለት፡ ሕክምናዊ ክንክን ክወሃቦም እንተድኣ ዘይኮይኑ፡ ኣብ ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም ማለት'ዩ። ናብ 

ቤት-ትምህርቲ ወይ ናብ ስራሕ ክትከይድ የብልካን።

እወታዊ ውጽኢት እንተድኣ ኣምጺኻ፡ ክሳብ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ዘጋጥሙ ክትፍለ ኣለካ:

• ኣብ ውሽቲ 24 ሰዓት ካብ ረስኒ ነጻ ትኸውን

• ናይ ምስትንፋስ ስርዓትካ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ምምሕያሽ ምስ ዘርኢ ከምኡ`ውን  

• ንስኻ ካብ እትሓምም ብውሑዱ 10 መዓልታት ዝገበረ እንተድኣ ኮይኑ። 

• ዝኾነ ምልክታት ዘይብልካ እንተድኣ ኴንካ፡ ካብታ ዝተመርመርካላ ግዜ፡ ን10 መዓልታት ክትፍለ ኣለካ። 

ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 እተለኽፈ ሰብ እንተተራኺብካ፡ ንኽትልከፍ ኮነ ንካልኦት እቲ መልከፍቲ ከተመሓላልፍ ዘሎ 

ተኽእሎ ልዑል እዩ። 

ቅርበት1 ማለት እቲ ሰብ ካብ ካልእ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ን15 ደቓይቕ ወይ እውን 

ልዕሊኡ ካብ 6 ጫማ ወይ 2 ሜትሮ (ከባቢ ክልተ እመት ዝንውሓቱ) ንታሕቲ ፡ ቀሪቡ ኔሩ ማለት እዩ።2 ከምኡ`ውን 

ከምዚ ዝስዕብ ኩነታት እንተድኣ ኣጋጢሙ፡ ናይ ጥቡቕ ቅርበት ርክብ ክህሉ ይኽእል`ዩ፡

• ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ገዛ እንተ ኣሊኻዮ። 

• ብኮቪድ-19 ዝተለኸፈ ሰብ ቀጥታዊ ርክብ እንተጌርካ (እንተሓቊፍካዮ ወይ ስዒምካዮ)።

• መስተዪ ወይ መብልዒ ኣቑሑት ምስቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ብሓባር እንተተጠቂምካ። 

• እቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ እንተ ሀንጢሱ፡ ስዒሉ ወይ ገል ንጣር ካብ ኣፉ ኣባኻ እንተ ዓሊቡ።

ዝኾነ ሰብ ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ዋላ ውን ንሱ/ሳ ክሳብ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን ምልክት ዘየርኣየ ይኹን፡ እንተድኣ ተራኺብካ ኔርካ፡ ነቲ ቫይረስ ተቓሊዑካ ስለዝኾንካ 

ክትውሸብ ኣለካ። ዋላ እቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኸፈ ሰብ ምልክታት ኣይሃልዎ፡ ንሱ/ሳ ቅድሚ መርመራ ምግባሮም 2 መዓልቲ ኣቢሎም ኣቐዲሞም ተለኺፎም ኣለዎ።

እቶም ተማሃሮ፡መማህራን ወይ ሰራሕተኛታት ካብ 
ሓደ ግዜ ንላዕሊ ናብ ሓደ ብኮቪድ-19 ዝተጠቅዐ 
እንተተቓሊዖምከ?

ወጽኢታት መርመራ

እወታ

ኣሉታ

1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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ተመሃሮ፡መማህራን ወይ ሰራሕተኛታት ንክንደይ 
መዓልቲ ክውሸቡ ኣለዎም?
እዚ መምርሒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘጋጠመ ምቕላዕ መልከፍቲ ጥራይ ይምልከት። ብኣቃውማ ክንክን ህጻናት ወይ ብትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ንኽጥቀምሎም 

ዝተመደቡ ኣይኮኑን። ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ትነብር እንተድኣ ኴንካ ወይ ድማ ካብ ቀጽሪ ናይቲ ቤት-ትምህርቲ ወጻኢ እንተድኣ ተቓሊዕካ፡ እቲ መምርሒታት 

ኣይየድልየካን እዩ። 

ሓደ ካብኣቶም ኣብ ግዜ ምቅላዕ ማስክ ዘይገበረ እንተድኣ ኔሩ

ተመሃሮ፡ መምህራን ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ ተቓሊዖምሉ ዝነበሩ እዋን መሸፈኒ ኣፍ ዘይገብሩ ዝነበሩ ወይ ድማ ንሓደ 

መሸፈኒ ኣፍ ዘይገበረ እንተድኣ ተቓሊዖም፡ ናይ ውሸባ ግዚኦም:

• ኣብ መበል 10ይቲ መዓልቲ ብዘይ መርመራ። ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተድኣ ዘይብልካ፡ ምስቲ እወታዊ 

መልሲ ዝሃበ ሰብ ዝተቓራረብካላ ድሕሪ 10 መዓልቲ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። 

• ኣብ7ይቲ መዓልቲ፡ ኣሉታዊ ውጽኢት ዝሃበትሉ። ኣብ ውሸባ ከለኻ ኣብ መበል 7ይ መዓልቲ ክትምርመር 

ትኽእል ኢኻ። መርመራኻ ኣሉታዊ ውጽኢት እንተድኣ ሂቡ ከምኡ'ውን ዝኾነ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ዘይብልካ 

እንተድኣ ኴንካ፡ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። መርመራ ንኽትወስድ ካብታ ዝተቓላዕካላ ግዜ ተወሓደ 7 

መዓልቲ ክትጽበ ኣለካ። እቲ መርምራ PCR ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቅልጡፍ ጸረ-ጂን ኽኸውን ይኽእል። 

ናይ መርመራ ውጽኢትካ ክሳብ ዝመጸካ ኣብ ውሸባ ክትጸንሕ ኣለካ።

ኣብ ግዜ ምቅላዕ፡ ክልቲኦም ሰባት ማስክ ጌሮም እንተድኣ ኔሮም

ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ንኮቪድ-19 ዝተቓልዑ፡ ከምዚ ዝስዕብ ምስ ዝኸውን ኩነታቶም ክውሸቡ 

ኣየድልዮምን እዩ:

• እታ ቤት-ትምህርቲ ክልቲኦም ሰባት (እቲ ዝተቓልዐ ሰብን እቲ እወታዊ ውጽኢት ዝሃበ ሰብን) ብናይ ስተይት ህዝባዊ 

ሕጊ ጥዕና ማስክ ጌሮም ከምዝነበሩ፡ ከተረጋግጽ ትኽእል እያ፡ ከምኡ'ውን

• እቲ ዝተቓልዐ ሰብ ዝኾነ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት የብሉን። 

ኣብ ዝኾነ ግዜ፡ ኣብተን 14 መዓልታት ድሕሪ ምቅላዑ፡ ዝኾነ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት የማዕብል እዩ፡ ንሱ ወይ ንሳ 

ንእለት ክፍለ ኣለዎ ከምኡ'ውን ክምርመር ኣለዎ። እቲ ሰብ ምልክታት እንተድኣ ዘይብሉ፡ ንሱ ወይ ንሳ ካብታ ዝተቓልዑላ 

ግዜ 7 መዓልቲ ክጽበዩ ኣለዎም።

ካብታ መጀምርታ ዝተቓላዕካላ ክሳብ 14 መዓልቲ ምልክታት ክትርኢ 
ክትክእል ኣለካ።

ኮቪድ-19 ክትልከፈሉ እትኽእል ንኢሽተይ ዕድል እዩ ዘሎ። ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣለካ፡ ኣብ ገዛ 

ክትፍለ ኣለካ፡ ንወሃቢ ክንክን ጥዕናካ ብምጽዋዕ ድማ ዳግማይ ክትምርመር ኣለካ።
14
መዓልታት
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ተማሃሮ፡ መማህራን ወይ ሰራሕተኛታት መሸፈኒ ኣፍ ዘይምልከቶም 
እንተኾይኑ፡ ወይ ከኣ ናይ ገጽ መከላኸሊ ጥራይ ዝገብሩ 
እንተኾይኖም ፡ ንኽንደይ መዓልቲ ክውሸቡ ኣለዎም? 

ተመሃሮ፡ መምህራን ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ ተቓሊዖምሉ ዝነበሩ እዋን መሸፈኒ ኣፍ ዘይገብሩ ዝነበሩ ወይ ድማ ንሓደ 

መሸፈኒ ኣፍ ዘይገበረ እንተድኣ ተቓሊዖም፡ ናይ ውሸባ ግዚኦም:

• ኣብ መበል 10ይቲ መዓልቲ ብዘይ መርመራ። ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተድኣ ዘይብልካ፡ ምስቲ እወታዊ 

መልሲ ዝሃበ ሰብ ዝተቓራረብካላ ድሕሪ 10 መዓልቲ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። 

• ኣብ7ይቲ መዓልቲ፡ ኣሉታዊ ውጽኢት ዝሃበትሉ። ኣብ ውሸባ ከለኻ ኣብ መበል 7ይ መዓልቲ ክትምርመር 

ትኽእል ኢኻ። መርመራኻ ኣሉታዊ ውጽኢት እንተድኣ ሂቡ ከምኡ`ውን ዝኾነ ምልክታት ኮቪድ-19 እንተድኣ 

ዘይብልካ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። መርመራ ንኽትወስድ ካብታ ዝተቓላዕካላ ግዜ ተወሓደ 7 መዓልቲ 

ክትጽበ ኣለካ። ናይ መርመራ ውጽኢትካ ክሳብ ዝመጸካ ኣብ ውሸባ ክትጸንሕ ኣለካ።

ዝኾነ ዝተቓልዐ ሰብ፡ ካብታ ዝተቓልዓላ መዓልቲ ድሕሪ 14 መዓልቲ ኣብ ኣካላቱ ምልክታት ክፍትሽ ኣለዎ። 

ንሱ/ንሳ ብኮቪድ-19 ክልከፍ/ክትልከፍ ጸቢብ ተኽእሎ ኣለዎ/ዋ። እቲ/ታ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተድኣ 

ኣለዎ/ዋ፡ ንሱ/ንሳ ኣብ ገዛ ክፍለ ኣለዎ/ዋ፡ ከምኡ`ውን ዳግማይ ክምርመር ኣለዎ/ዋ።

ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ዝቕመጡ ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ 
ሰራሕተኛታት ንኽንደይ ግዜ ዝኸውን ክውሸቡ ኣለዎም? 

ሓደ ምስ ብኮቪድ-19 እወታ ዝተመርመረ ሰብ ዝነበር እንተድኣ ኮይኑ፡ ብሓንሳብ ዝነበሩ ተተናኸፍቲ ይበሃል። 

ብሓንሳብ ዝነበሩ ተተናኸፍቲ በቲ ቫይረስ ናይ ምልካፍ ተኽእሎኦም ዝለዓለ እዩ። 

 

ብንሳብ ዝነብሩ ተተናኸፍቲ ዝኾኑ ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ ሰራሕተኛታት፡ ካብታ ምስ ዝተለኸፈ ሰብ 

ዝተቓለዑላ ናይ መወዳእታ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ 10 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም። ዋላ እኳ ምልክታት እንተዘይብልካ 

ወይ ውጽኢት መርመራ ነጻ እንተኾነ፡ እተን 10 ናይ ውሸባ መዓልታት ክትውደአን ኣለካ። ቅድሚ 10 መዓልታት 

ውሸባ ዘይክትውድእ ትኽእል ኢኻ። 

 

ካብቶም ኣብ ገዛኻ ዝቕመጡ ሰባት ተፈሊኻ ክትቅመጥ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ሓደ እወታዊ ውጽኢት 

ናይ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ እንተድኣ ትቕመጥ ኴንካ፡ እቲ ምቅላዕካ ክትቅጽሎ ትኽእል ኢኻ፡ ከምኡ`ውን ካብ 10 

መዓልታት ንላዕሊ ክትውሸብ ኣለካ። ኩሉ ግዜ ምስ ዝተለኽፉ ሰባት ሕማም ኣብ ከመሓላልፉሉ ዝኽእሉ ርክብ ኣብ 

እትገብረሉ ግዜ፡ ምስቲ ቫይረስ ዳግማይ ስለዝተቓላዕካ ውሸባኻ ከም እንደገና ይጅምር ማለት`ዩ።

10
መዓልታት
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ናብ ኮቪድ-19 ከም እንገደና እንተድኣ ተቓሊዕካ (ሓድሽ ምቅላዕ) ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት ኣብ ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 እወታዊ መርመራ ከምኡ`ውን ናይ 

ኮቪድ-19 ምልክታት ዘይብልካ እንተድኣ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ 90 መዓልታት ግዜ ክትውሸብ ኮነ ካልኣይ ግዜ ክትምርመር ኣየድልየካን እዩ። 

እቲ ካብታ መወዳእታ ዝተቓላዕካላ መዓልቲ ን14 መዓልታት ዝሕብሮ መምርሒ ክትክተሎ ኣለካ።

• ቅድሚ ናብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ስራሕ ምኻድካ መጠን ረስንኻ ለክዓዮ። 

• ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምልክታት ኮቪድ-19 ኣስተባህል። 

• ኣብ ቤት-ትምህርቲ፡ ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ከባቢ ምሳኻ ዝነብሩ ቦታ እንተድኣ ኣለኻ፡ መሸፈኒ ገጽ ግበር።  

• እንተሓሚምካ ወይ ድማ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተድኣ ኣለዉኻ፡ ካብቲ ምልክታት ዝጀመረሉ ግዜ ን10 መዓልታት ተፈለ፡ ከምኡ`ውን ዳግማይ መርመራ 

ናይ ኮቪድ-19 ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ ንኽትፈልጥ ሓኪም ወይ ድማ ክኢላ ክንክን ጥዕና ሓብር። 

ዳግማይ ንኮቪድ-19 እንተድኣ ተቓሊዕካ (ሓድሽ ምቅላዕ) ከምኡ'ውን ካብታ ንኮቪድ-19 እወታዊ ውጽኢት ዝሃብካላ ንልዕሊ 90 መዓልታት ምስ ዝኸውን፡ 

ክትውሸብን ክትምርመርን ኣለካ። ኣብ ውሸባ ከለኻ፡ እንተድኣ ሓሚምካ ወይ ድማ ምልክታት ኣለካ ኮይኑ፡ ተፈለ ከምኡ`ውን ንሓኪም ወይ ንወሃቢ ክንክን ጥዕና 

ጸውዕ። እንተኮነ ግን በቲ ኣብ ገጽ 2 ዘሎ ረቛሒታት እንተድኣ ኣማሊእካ፡ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ።

እቶም ተማሃሮ፡መማህራን ወይ ሰራሕተኛታት ካብ 
ሓደ ግዜ ንላዕሊ ናብ ኮቪድ-19 እንተተቓሊዖምከ?3

x2
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html
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• ኩሉ ግዜ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ተኸታተል፡ እንተተኻኢሉ ሙቘት ኣካልካ እውን ለክዓዮ። መዐቀኒ ሙቐት እንተዘይብልካ፡ ቆርበትካ ሙቐት እንተለዎ ወይ ቅይሕ እንተ 

ኢሉ ኣስተብህለሉ። ሓጋዚት ዝኾነት ጽሕፍቲ ‘’ኣብ ግዜ ውሸባ ወይ ርእስኻ ኣብ እትፈልየሉ ግዜ’’ እትብል ካብዚ https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/ 

ከተውርዳ ይከኣል። 

• ብዝተኸእለካ ኣብ ገዛ ጽናሕ ወይ ካብ ካልኦት ሰባት ረሕቕ። ውሸባኹም ክሳብ ዝውዳእ ወይ ድማ ቀልጢፍኩም ውሸባኹም ንኽትውድኡ ዘድሊ ረቛሒታት ክሳብ 

እተማልኡ፡ ናይ ቤት-ትምህርቲ፡ ስራሕ፡ ተወሳኺ ንጥፈታት፡ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት፡ ምትእኽኻብ ስድራቤት ኣይትኺዱ። 

• ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት፡ ንኣብነት ናብ ድኳን ወይ ክንክን ጥዕና ንምርካብ ካብ ገዛ ክትወጽእ እንተደሊኻ፡ ናይ ገጽ መሸፈኒ ጨርቂ ወይ ማስክ ግበር።  

ኣድላዪ እንተኾይኑ ጥራይ ካብ ገዛ ውጻእ።

• ናብ ገዛ ዝመጹ ቁጽሪ በጻሕቲ ነክዮም። ብፍላይ ፡ ንስኻ ወይ ምሳኻ ዝነብር ብሰንኪ ኮቪድ-19 ካልእ ልዑል ጸገም ጥዕና ዘምጽኣሉ እንተኾይኑ እዚ ኣገዳሲ እዩ። 

• ብቐጻሊ ዝትንከፉ ቦታታት (ናይ ኢድ መደወሊ፡ መትሓዚ ማዕጾ፡ መወልዒ/መጥፍኢ መብራህቲ፡ መትሓዚ ናይ ሽቓቕ ከምኡውን ዝኾነ ሓጺን ዘበለ) ኣጽርዮ።

• ኢድካ ኩሉ ሳዕ ብሳሙናን ማይን ተሓጸብ። ሳምና ወይ ማይ ምስ ዘይህሉ ድማ፡ 60 % ትሕዝቶ ኣልኮል ዘለዎ ናይ ኢድ መጽረዪ (ሳኒታይዘር) ተጠቀም።

• ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ንፋስ ክዘዋወርን እኹል ሓዱሽ ንፋስ ንምርካብን ፡ብዝተኸኣለ መጠን መሳኺቲ ክፈቶ።

• መግቢ ወይ መሳርሒታ መግቢ ምስ ካልእ ሰብ ብሕብረት ኣይትጠቀም።

• ናይ ግልኻ እትጥቀመሎም ነገራት ከም ናይ ስኒ ብራሽ ዝኣመሰሉ ንካልእ ሰብ ኣይትሃብ። 

ናብ ብኮቪድ-19 ዝተለኸፈ ሰብ ዝተቓልዑ ተማሃሮ ፡ 
መማህራን ከምኡውን ሰራሕታኛታት ዝግበር ናይ ድሕነት 
ጥንቃቐታት፣

https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/
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ሓንቲ ቤት-ትምህርቲ ነቲ ኣብ መምርሒ ቤት ትምህርታት ናይ ኮቪድ-19 ተሓንጺጹ ዘሎ ናይ ለበዳ ገደብ እንተድኣ በጺሓቶ፡ እቲ ከባብያዊ ቦርድ ናይ ቤት-ትምህርቲ (ምስ ኣብ 

ከባቢኡ ዝርከብ ክፍሊ ጥዕና ብምምኻር) ካብዚ ዝስዕብ ነገራት ክገብር ይኽእል፡

 •  ንኹሎም ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ተወሓደ ን10 መዓልታት ናብ ምስላዊ ወይ ድማ ናይ ርሑቕ መምሃሪ ውሰዶ ወይ 

 •  ንኹሎም ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ቅልጡፍ ናይ ጸረ-ጂን መርመራ ግበረሎም

ንኽትጸንሕ ተመርመር  
(ንናይ ቤት-ትምህርታት ለበዳ ምምርማር)

ቅልጡፍ ናይ ጸረ-ጂን መርመራ ዝተገብረሎም ተማሃሮ፡

 •  እወታዊ ውጽኢት እንተድኣ ተረኺብሎም ኣብ ገዛ ክፍለዩ ኣለዎም። 

 •  ኣሉታዊ ውጽኢት ምስ ዘምጽኡ ብኣካላ ትምህርቶም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም።

 •  ንኽምርመሩ ብቓደኛታት ዘይኮኑ፡ ተወሓደ ን10 መዓልታት ናይ ምስላዊ ወይ ድማ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣለዎም። 

ተማሃሮን መምህራንን ንኽምርመሩ ፍቓደኛታት እንተድኣ ዘይኮኖም ወይ ድማ ኣሉታዊ ውጽኢት እንተድኣ እምጺኦም፡ እቲ ልሙድ ስርሖም ብኣካል ንኽቕጽሉ ትጽቢት ይግበረሎም። 

እወታዊ ውጽኢት እንተድኣ እምጺኦም ኣብ ገዛ ክፍለዩ ኣለዎም ወይ ድማ ናብ ኮቪድ-19 እንተድኣ ተቓሊዖም ናይ ውሰባ መምርሒታት ክኽተሉ ኣለዎም። 

ንኹሉ እወታዊ ውጽኢት ዘምጽአ ናይ ዝተናኸፎ መከታትሊ ክትግበር እዩ። 

ምስ ሓደ እወታዊ ውጽኢት ዘለዎ ዝተቓልዑ ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ ሰራሕተኛታት፡ ነቲ ናይ ውሸባ መምርሒታት (ኣብ ገጽ 2 ዝርከብ)።

 •  ንስኻን እቲ እወታዊ ውጽኢት ዝሃበ ሰብ ኣብ ግዜ ምቅላዕ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ብሓንሳብ እንተድኣ ኔርኩም ከምኡ'ውን መሸፈኒ ገጽ እንተድኣ ኔርኩም፡ ክትውሸብ 

ኣየድልየካን እዩ። እቲ እወታዊ ውጽኢት ዘለዎ ሰብ፡ ክልቴኹም ማስክ እንተድኣ ኔርኩም፡ ተወሓደ ን10 መዓልታት ክፍለ ኣለዎ።

 •  ኣብ ቤት-ትምህርቲ እንተድኣ ተቓሊዕካ፡ ከምኡ'ውን ንስኻ ወይ ድማ እቲ እወታዊ ውጽኢት ዝሃበ ሰብ እንተድኣ ማስክ ዘይጌርኩም ኔርኩም፡ ክትውሸብ ኣለካ።  

ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ከይተመርመራካ፡ ወይ ድማ ኣብ መበል 7ይቲ መዓልቲ ኣሉታዊ ውጽኢት ምስ ኣምጻኻ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። ናብ ቤት-ትምህርቲ 

ቅድሚ ምምጻእካ ቅድሚ 10 መዓልቲ፡ 2ይ መርመራ ንኽትገብር ዘድልየካ ገለ-ገለ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን'ዩ።  

እቲ “ንኽትጸንሕ ተመርመር” ዝብል እማራጺ ንሓደ እወታዊ ውጽኢት ዝሃበ መዓስ ክፍለ ከም ዘለዎ እተፈላለየ ናይ ግዜ ክፋላት ኣለዎ። ከም ኣካል ናይ “ንኽትጸንሕ ተመርመር፡” 

እወታዊ ውጽኢት እንተድኣ ሂብካ፡ ካብቲ ምልክታት ዝጀምረልካ ግዜ ዘይኮነ፡ ካብታ ዝተመርመርካላ ግዜ ክትፍለ ትጅምር። ዋላ ምልክታት ኣይሃልውካ፡ ክትፍለ ኣለካ። ዝኾነ ሰብ 

ቅድሚ 2 መዓልቲ ካብታ መርመራኻ ዝተቓልዓትላ ምሳኻ ተቐራሪቡ ዝነበረ ክውሸብ ኣለዎ። እዚ ነቲ "ንኽትጸንሕ ተመርመር" ዝብል ኣማራጺ እታ ናይ መወዳእታ ምቅላዕ 

እያ እትሕሰብ።

10
መዓልታት

ወጽኢታት መርመራ

እወታ

ኣሉታ ወይወይ ወይወይ
ወጽኢታት መርመራ

እወታ

ኣሉታ

ቤት-ትምህርቲ

ወይወይ
መ

ርመ
ራ ጸረ-ጂን
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ንኽትጻወት ተመርመር (ንካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 
ተወሳኺ ንጥፈታት ንምክያድ ዝግበር መርመራ)
ተምሃሮ፡ መምህራንን ስራሕተኛታትን ኣብ ተወሳኺ ንጥፈታት ክሳተፉ ዝኽእሉ፡ነዞም ዝስዕቡ ምስ ዘማልኡ እዮም፡

 •  ኣብ ነፍሲወከፍ 14 መዓልታት ንኮቪድ-19 ምስ ዝምርመሩ። እቲ መርምራ PCR ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቅልጡፍ ጸረ-ጂን ኽኸውን ይኽእል።  

 •  ኣብ መፍለያ ወይ ድማ ኣብ ውሸባ ዘየለዉ። 

 •  ዝኾነ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ዘይብሎም። 

ኣብ ኩሉ ናይ ተወሳኺ ንጥፈታት፡ ኣብ ከቢድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘድልዮ ናይ ውድድር ጸወታታት እንተድኣ ዘይተሳቲፍካ ወይ ድማ ማስክ ምግባር ሓደገኛ 

ዝኾነሉ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ (ከም ምሕንባስ ዝኣመሰለ) እንተዘይኮይኑ፡ ማስክ ክትገብር ትጽቢት ይግበረልካ። ኣብ ግዜ ተወሳኺ ንጥፈታት ብዝተኻእለ መጠን 

ኣካላዊ ርሕቀት ክትሕሉ ትጽቢት ይግበረልካ። እዚ ማለት ተወሓደ 6 ጫማ ወይ ድማ 2 ሜትሮ (ከባቢ 2 እመት ንውሓት ዘለዎ) ካብ ካልኦት ሰባት ብዝተኻእለ 

መጠን ክትርሕቕ ኣለካ። 

ቤት ትምህርታት ንተሳተፍቲ ቅልጡፍ ናይ ጸረ-ጂን መርመራታት ክህባኦም እየን። ተሳተፍቲ፡

 • እወታዊ ውጽኢት እንተድኣ ኣምጺኹም ኣብ ገዛ ክትፍለዩ ኣለኩም። 

 •  ኣሉታዊ ውጽኢት እንተድኣ ኣምጺኻ፡ ኣብ መፍለዪ ወይ ውሸባ እንተድኣ ዘይሃሊኻ ከምኡ'ውን ዝኾነ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ዘይብልካ ኣብ ተወሳኺ ንጥፈታት 

ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

 • ንኽምርመሩ ፍቓደኛታት ዘይኮኑ፡ ኣብቲ ተወሳኺ ንጥፈታት ክሳተፉ ኣይክእሉን እዮም። 

ቤት ትምህርታት ንዝኾነ ክምርመር ዝደሊ ግን ከኣ ኣብ ተወሳኺ ንጥፈታት ከም ኣካላ ናይ "ተመርመር ንኽትጻወት" ዝብል ፕሮግራም ዘይሳተፍ መምህር ወይ ድማ ሰራሕተኛ 

መርመራ ክትህብ ትኽእል እያ። 

ንኹሉ እወታዊ ውጽኢት ዘምጽአ፡ ናይ ምትንኻፋት ምክትታል ክትግበር እዩ። 

ምስ ሓደ እወታዊ ውጽኢት ዘለዎ ዝተቓልዑ ተማሃሮ፡ መምህራን ወይ ድማ ሰራሕተኛታት፡ ነቲ ናይ ውሸባ መምርሒታት (ኣብ ገጽ 2 ዝርከብ)። 

 •  ንስኻን እቲ እወታዊ ውጽኢት ዝሃበ ሰብ ኣብ ግዜ ምቅላዕ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ብሓንሳብ እንተድኣ ኔርኩም ከምኡ'ውን መሸፈኒ ገጽ እንተድኣ ኔርኩም፡ ክትውሸብ ኣየድልየካን 

እዩ። እቲ እወታዊ ውጽኢት ዘለዎ ሰብ፡ ክልቴኹም ማስክ እንተድኣ ኔርኩም፡ ተወሓደ ን10 መዓልታት ክፍለ ኣለዎ።

 •  ኣብ ቤት-ትምህርቲ እንተድኣ ተቓሊዕካ ከምኡ'ውን ወይ ንስኻ ወይ ድማ እቶም እወታ ውጽኢት ዝሃቡ ማስክ እንተድኣ ዘይገሮም ኔሮም ክትውሸብ ኣለካ። ኣብ ውሽጢ 10 

መዓልታት ከይተመርመራካ፡ ወይ ድማ ኣብ መበል 7ይቲ መዓልቲ ኣሉታዊ ውጽኢት ምስ ኣምጻኻ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። ናብ ቤት-ትምህርቲ ቅድሚ ምምጻእካ 

ቅድሚ 10 መዓልቲ፡ 2ይ መርመራ ንኽትገብር ዘድልየካ ገለ-ገለ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን'ዩ።

እቲ "ንኽትጻወት ተመርመር" ዝብል እማራጺ ንሓደ እወታዊ ውጽኢት ዝሃበ መዓስ ክፍለ ከም ዘለዎ እተፈላለየ ናይ ግዜ ክፋላት ኣለዎ። ከም ኣካል "ንኽትጻወት ተመርመር" 

እወታዊ ውጽኢት እንተድኣ ሂብካ፡ ካብቲ ምልክታት ዝጀምረልካ ግዜ ዘይኮነ፡ ካብታ ዝተመርመርካላ ግዜ ክትፍለ ትጅምር። ዋላ ምልክታት ኣይሃልውካ፡ ክትፍለ ኣለካ። ዝኾነ ሰብ 

ቅድሚ 2 መዓልቲ ካብታ መርመራኻ ዝተቓልዓትላ ምሳኻ ተቐራሪቡ ዝነበረ ክውሸብ ኣለዎ። እዚ ነቲ "ንኽትጻወት ተመርመር" ዝብል ኣማራጺ እታ ናይ መወዳእታ ምቅላዕ 

እያ እትሕሰብ።

ወጽኢታት መርመራ

እወታ

ኣሉታ

ወይወይ ወይወይ

ወጽኢታት መርመራ

እወታ

ኣሉታ

14
መዓልታት

ወጽኢታት መርመራ

እወታ

ኣሉታ ከምኡከምኡ`̀ውንውን
98.6 F

ከምኡከምኡ`̀ውንውን


