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ምስ ካልኦት ክትከውን ከለኻ ማስክ ግበር። 

ኩሉ ንኮቪድ-19 ዝተቓለዐ ሰብ ኣብ እኩብ ህዝብን ካልኦት ኣብ ዝርከብሉን፡ካብታ ዝተቓላዕካላ 10 

መዓልታት ክሳዕ ዝኸውን ማስክ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። ኣብዘን 10 መዓልታት፡ ከም ጂምናዝዩም ወይ ቤት 

መግቢ ዝኣመሰሉ ማስክ ክትገብር ዝኸብዱ ቦታታት ካብ ምኻድ ተቖጠብ። 

ውሸባ ነቶም እወታዊ ውጽእቲ ዘየምጽኡ ወይ ድማ ምልክታት ዘይብሎም ግን ከኣ ንኮቪድ-
19 ዝተቓልዑ ሰባት እዩ። ከይፈለጥካ ንኻልኦት ምእንቲ ከይተልክፎም፡ካብ ካልኦት ሰባት 

ከም እትእለይ ይገብረካ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበታትካ እንተድኣ ተሓዲሱ ወይ ኣብ ዝሓለፈ 

90 መዓልታት ኮቪድ-19 ሓሚምካ እንተዳኣ ኔርካ፡ድሕሪ ምቅላዕካ ኣብ ገዛ ክትውሸብ 

ኣየድልየካን እዩ። ምቅላዕ ማለት፡ ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ፡ ተላባዒ እናሃለወ ከሎ፡ብቐረባ 

ምስቲ ሰብ ኔርካ ማለት'ዩ። 

ብቐረባ እትቐርቦም ሰባት ማለት፡

•   ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንጠቕላላ 15 ደቓይቕ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸውን፡ምስ ሓደ 

ቫይረስ ዘለዎ ካብ 6 ጫማ ንታሕቲ ቀሪብካ ኔርካ። 

•   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 ሃንጢሱ፡ ስዒሉ ወይ ገለ ንጣር ካብ ኣፉ ኣባኻ 

እንተ ዓሊቡ። 

ውሸባ እንታይ እዩ?
1/11/2022

ከምዚ ዝስዕብ እንተድኣ ኴንካ፡ን5 መዓልታት ኣብ ገዛ 
ክትውሽብ ኣለካ፡

•   ዘይተኸተብካ እንተድኣ ኴንካ። እዚ ማለት ዝኾነ መጠን ዓቐን ናይ ኮቢድ-19 ኣይነበረካን ማለት-ዩ።

•   ምስ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ኣይተሓደስካን። እዚ ማለት ጌና መበራትዒ መጠን ዓቐን ኣይወሰድካን ከምኡ-ውን 

2ይ መጠን ዓቐን ናይ Pfizer ወይ Moderna ክታበት ካብ እትወስድ ልዕሊ 5 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ወይ ድማ ናይ 

Johnson & Johnson ክታበት ካብ እትወስድ ልዕሊ 2 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ማለት-ዩ። 1 መጠን ዓቐን ናይ Pfizer 
ወይ Moderna ክታበት ጥራይ ወሲድካ ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ህጻናት ካብ 5-17 ዝዕድሚኦም 1 መጠን 

ዓቐን ናይ Pfizer ክታበት ጥራይ እንተድኣ ወሲዶም፡ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ዝተሓደሱ ኣይኮኑን፥ኣብዚ ሕጂ እዋን 

መበራታዕቲ መጠን ዓቐናት ንህጻናት ኣብ መምርሒ ናይ ውሸባ ኣይተጠቓለሉን ኣለዉ።

5
መዓልታት

Tigrinya
03/2022
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ብዝተኸእለካ ኣብ ገዛ ጽናሕ ወይ ካብ ካልኦት ሰባት ረሓቕ።

•   ኣብ ገዛ ተወሺብካ እንተድኣ ኣለኻ ኴንካ፡ ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ፡ ተወሳኺ ንጥፈታት፡ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት፡ ስድራቤታዊ ምትእኽኻባት 

ክትከይድ የብልካን፡ ወይ ካልኦት ንጥፈታት ክትገብር የብልካን። ሕክምናዊ ክንክን ጥራይ እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ገዛ ኩን።

•   ድሕሪ ምቅላዕካ ኩሉ መዓልቲ ንምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ን10 መዓልታት ተኸታተል፡ ዝከኣል እንተድኣ ኮይኑ'ውን ሙቐት ኣካላትካ ውን ተኸታተል። ናይ 

ኮቪድ-19 ምልክታት እንተድኣ ኣለካ ኮይኑ፡ ቀልጢፍካ ተመርመር።

•   ናብ ገዛ ዝመጹ ቁጽሪ በጻሕቲ ነክዮም።

•   ክሳዕ ውሸባኻ ዝውዳእ ኣይትጐዓዝ። ተወሓደ 5 መዓልታት ድሕሪ ምቅላዕካ ተመርመር፡ከምኡ’ውን ቅድሚ ምጒዓዝካ ውጽኢትካ እሉታዊ ምዃኑ 

ኣረጋግጽ። ምልክታት ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣለካ ኮይኑ፡ኣይትጐዓዝ። እትጐዓዝ እንተድኣ ኴንካ ምስ ካልኦት ክትከውን ከለኻ ማስክ ግበር። 

•   እዚ ማለት ተወሓደ 6 ጫማ ወይ ድማ 2 ሜትሮ (ከባቢ 2 እመት ንውሓት ዘለዎ) ካብ ካልኦት ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ክትርሕቕ ኣለካ። 

ውሸባ መዓስ ክውድእ ይኽእል?

ዝኾነ ምልክታት እንተድኣ ዘይብልካ ኮይኑ፡ኣብ ገዛ ድሕሪ 5 ምሉእ መዓልታት ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። ምስ 

ካልኦት ሰባት ከምኡ`ውን ኣብ እኩብ ህዝቢ ክትከውን ከለኻ ንተወሰኽቲ 5 መዓልታት ኣብ ገዛ ውሸባ ምስ ወዳእካ 

ክሳዕ ግጥም ኢሉ ዝሕዘካ ምስክ ዝገበርካ፡ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ ከምኡ`ውን ካልኦት ንጥፈታት ክትምለስ 

ትኽእል ኢኻ። እዚ ንኻልኦት ኣብ ድሕነት ክህልዉ ይሕግዞም።

ገለ ሰባት ብምኽንያት ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ድማ ስራሕ ንነብሶምን ንካልኦት ናብ ልዕል ስግኣተ-ሓደጋ ከኣቱ 

ስለዝኽእል፡ ካብ 5 መዓልታት ንላዕሊ ክውሸቡ ወይ ክግለሉ የድልዮም እዩ። ከም ኣብ መኣረሚ መሳለጥያታት 

(ቤት-ማእሰርቲ)፡ ናይ ነዊሕ-እዋን ክንክን መሳለጥያ፡ወይ መንበሪ ግዳም ሓደር ኣብ እኩብ ኣቃውማ ዘለዎ ዝነብሩ 

ወይ ዝሰርሑ ነቲ ካብ CDC ዝተዋህበ መምርሒታት ክኽተሉ ኣለዎም። ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ነዞም ካብ CDC 

ዝተዋህቡዎም መምርሕሒታት ክኽተልዎም ኣለዎም።

ድሕሪ ምቅላዕካ ወይ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ተራእዩካ፡ ድሕሪ 5 
መዓልቲ ተመርመር። 

እዚ ኣብ ኣካላትካ በዚ መርመራታት ንኽልለ ዝኽእል እኹላት ዝኾኑ ቫይረሳት ኣብ ኣካላትካ ንኽስርሑ የፍቅድ። ናይ መርመራ ውጽኢትኩም ክሳዕ እትረኽቡ 

ኣብ ገዛ ጽንሑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሉታዊ ውጽኢት እንተድኣ እምጺእካ፡ኣብ ገዛ ውሸባ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ ናይ 5 መዓልታት ውሸባ ክትምርመር 

እንተድኣ ዘይክኢልካ ወይ ንኽትምርመር እንተድኣ ዘይመሪጽካ፡ካብታ መወዳእታ ግዜ ምስቲ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ብቕርበት ዝተራኸብካላ 10 መዓልታት ክሳዕ 

ዝኸውን ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ኣለካ። እወንታዊ ውጽኢት እንተድኣ ኣምጺእካ፡ኣብ ገዛ ተፈለይ። 

ንምልክታት ኮቪድ-19 ተኸታተል። ኣብ ገዛ ተወሸብ ከምኡ`ውን እንተድኣ ሓሚምካ ቀልጢፍካ ተመርመር። 

ሰባት ብኮቪድ-19 ዳግማይ ክልከፉ ዕድል ከምዘሎ ንፈልጥ ኢና። ገለ ሰባት ድሕሪ ኮቪድ-19 ምትሓዞም፡ ዋላ'ኳ 

ተነጺሎም ከምኡ`ውን ንኻልኦት ሰባት ዝላብዑ እንተኾኑ፡ እወታዊ ውጽኢት ከምዘምጽኡ ንፈልጥ ኢና። እቶም CDC 

ከምኡ'ውን ክፍሊ ጥዕና ዩታህ ድሕሪ ምቅላዕካ ካብታ መጀመርታ ንኮቪድ-19 እወታዊ ውጽኢት ዘምጻእካላ ትሕቲ 

90 መዓልታት (ከባቢ 3 ወርሒ) እንተድኣ ጌርካ ክሳዕ ሓደስትን ዘይተጋደዱን ምልክታት ዘይረኸብካ ንኸይትምርመር 

ይምሕጸኑኻ። እንተኾነ ግን፡ዝኾነ ሓድሽ ወይ ዝተጋደደ ምልክታት እንተድኣ ኣልዮምኻ ወይ ካብ እወታዊ ውጽኢት 

እተምጽእ ካብ 90 መዓልታት ንላዕሊ እንተድኣ ጌርካ ፡ ካልኣይ ግዜ ክትምርመር ኣለካ።

ዝተኸትቡ ሰባት ኮቪድ-19 (ዝጠሓሰ ጉዳያት ተባሂሉ ዝፍለጥ) ክሓሙ ከምዝኽእሉ ውን ንፈልጥ ኢና፡ ስለዚ ኣዚኻ ውሑስ ምእንቲ ክትከውን፡ ዋላ 

ዝተኸተብካ ኩን ካብ ዝተቓላዕካላ ድሕሪ 5 መዓልታት መርመራ ክትወስድ ርኢቶና ንህብ።


