
6. April 2020 / Tigrinya  

ሓበረታ ን ዑቕባ ዝሓቱን ስደኝታትን ናይ ካንቶን ዙርክ፡ ሓዲሽ ኮሮኖ ቫይረስ ሓበረታ ን ዑቕባ ዝሓቱን ስደኝታትን ናይ ካንቶን ዙርክ፡ ሓዲሽ ኮሮኖ ቫይረስ 

አንታይ ዩ አዚ ሓዱሽ ኾሮኖ ቫይረስ ?አንታይ ዩ አዚ ሓዱሽ ኾሮኖ ቫይረስ ?

•	 ሓዲሽ ሕማማ መጺኡ ኣሎ ስሙ ኮቪድ 19 ዝበሃል።

•	 አዚ ቫይረስ አዚ ን ስርዓት ምስትንፋስ አዩ ዘጥቕዕ።

•	 ካብቲ ዝተለከፍካሉ ክሳብ ትሓምም ካብ 5 መዓልቲ ክሳብ 14 መዓልቲ ይወስድ፡ አዚ ማለት ሓደ ሰብ ጥዑይ ዝመስል ወይ ዝስመዕ 	
	 በቲ ሕማም ተጠቒዕ ክህሉ ይክል አዩ።

•	 አዚ ሕማም ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ግዜ ይስዕሉ ወይ ረስኑ ኣለዎም።

•	 ብታሚ ብዙሓት ሰባት በዚ ህማም ትጠቒዕም ይርከቡ።

•	 ዝትወሰኑ ሰባት ውን በዚ ሕማማ ዝሞቱ ኣለዉ ።

•	 ብፍላይ ዓበይትን ካለአ ተወሳኪ ሕማማ ዝጸነሖም ሰባት በዚ ሕማም ክመቱ ዓቢ ይክአሉ አዮም።

ብከመይ መንገድታት ብ ኮሮና ቫይረስ ክትጥቓዕ ትከአል ?ብከመይ መንገድታት ብ ኮሮና ቫይረስ ክትጥቓዕ ትከአል ?

•	 አቲ ሕማም ተላባዒ አዪ፡

•	 ዝላባዓሉ መንገድታት ድማ፡

	 - ካብ 15 ደቂቅ ን ላዕሊ አንድሕር ምስ ዥሓመም ጸኒሕካ። 

	 - ካብ 2 መትሮ ን ታሕቲ ፍልልይ ምስ ዝሓመመ ሰብ አንድሕር ዳ ኣለካ፡

	 - ብ ምስዓልን አንጥሽው ምባልን

	 - ብ ሰላም ምባል ብምትንካፍ፡ ብነገራትን ውን ክመሓላለፍ አዪ።

አንታይ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ አዚ ሓማም አዚ አንታይ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ አዚ ሓማም አዚ 

•	 ረስኒ

•	 ሰዓል 

•	 ኣብ ምትፋስ አንድሕር ጸገም ገሩልካ 



ጽብቕ ጥዕና ጽብቕ ጥዕና 
ንምነየልኩም.ንምነየልኩም.

በዚ ህማም ምስ ተለከፍካ ከመይ ኣብ ሂወትክካ አቲ  ናይ ት ሕማም መስርሕ ይቅጽል፡በዚ ህማም ምስ ተለከፍካ ከመይ ኣብ ሂወትክካ አቲ  ናይ ት ሕማም መስርሕ ይቅጽል፡

•	 ኩሉ ግዚ አዚ ሕማም ኣብ ኩሉ ሰብ ማዕረ ጎደኢ ኣይኮነን። 

•	 ገለ ገለ ሰባት ብፈኪስ ትራይ ዮም ዝሓሙ

•	 ገለ ገለ ሰባት ብ ከቢድ ዝሓሙ ኣለዉ፡ አዚኦም ሰባት አዚኣቶም ናብ ናሕክምና ክውሰዱ ይግባአ።

 

ኣብ ሓደጋ ናይ አዚ ሕማም ዝርከብ ዓይነት ሰባት ኣየኖት አዮም ?ኣብ ሓደጋ ናይ አዚ ሕማም ዝርከብ ዓይነት ሰባት ኣየኖት አዮም ?

•	 ሰባት ሎዕሊ 65 ዓመት ዕድመኦም፡ 

•	 ከሙአኡ ውን ኣብ ታሕቲ ተጠኪሱ ዘሎ ሕማም ዘለዎም ሰባት፡

	 - ናይ ደም ጸቅጢወይ ደም ብዝሒ ዘለዎም ሰባት

	 - ሽኮርያ

	 - ናይ ልቢን ናይ ስርዓት ዕደት ደም ሕማማ ዘለዎም ሰባት

	 - እዝማ ዘለዎም ሰባት 

	 - ኣብ ትሕቲ ሕክማ ዝርክበ አቲ ናይ ምክልካል ስራዓ ደም ናቶም ድኩም ዝጸንሕ ሰባት

	 - መንሽሮ ዘለዎም ሰባት መዮም።


