
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 

ነዞም ዝስዕብ ነጥብታት ብምግባር ነብስካን ንካለ ኦት ሰባታን ካብ ሕማም ኽሮና ነዞም ዝስዕብ ነጥብታት ብምግባር ነብስካን ንካለ ኦት ሰባታን ካብ ሕማም ኽሮና 
ቭይተስ ክትከላከል ትክል አካ ፡ቭይተስ ክትከላከል ትክል አካ ፡

ምልክታት ናይ ኮሮኣን ቭይረስ አንታይ አዮም ?ምልክታት ናይ ኮሮኣን ቭይረስ አንታይ አዮም ?

•	 ረስኒ

•	 ሰዓል

•	 ሕጽረት ምስትንፋስ 

ምልክታታ ናይ አዚ ሕማም አንድሕር ኣለካ አንታይ ክትገርብ ይግባካ ?ምልክታታ ናይ አዚ ሕማም አንድሕር ኣለካ አንታይ ክትገርብ ይግባካ ?

•	 ብከዳምነት ን ሓላፉካ ክትሕብር ኣልርካ 

•	 አንድሕር ተካሉ ናይ በይንካ ክፍሊ ክወሃበካ  አዩ 

•	 ን ካሎት ሰባት ኣይትርከብ

•	 ፊክስ ረስን ሰዓልን ጥራሕ አድሕር ኮይኑ ናብ ሕክማን ምካድ ኣድላይ ኣይኮነን 

•	 ካብ ሕክምና ሓገዝ ዝድልየካ አንድሕር ብ ክቢድ ሓሚምካ አዩ።

•	 ንሕክምና ባዕልካ ኣይትኪድ፡ አንድሕር ኣድላይ ኮኢኑ ሓላፊካ ናብ ሕክምና ክሰደካ አዩ።

•	 አዚ ሕማማ አዚ ክሳብ ሕጂ መድሃኒት የብሉን

•	 ነቶም ምልክታት ግና ኣለዎም( ን ርስኒ ውይ ሰዓል ክፍወሱ ይክሉ አዮም)

•	 አንድሕር ብጽኑዕ ሓሚምካ ግን ክሳብ ናይ መስተፈሲ ማሽን ውን ክግበረልካ ይክል አዩ።



ጽብቕ ጥዕና ጽብቕ ጥዕና 
ንምነየልኩም.ንምነየልኩም.

ኢድካ ብግቡአ ተሓጸብ !ኢድካ ብግቡአ ተሓጸብ !

በተወሳኪ ውን አድካ ከምዝ ዝስዕብ ገርካ ክትሕጸብ ብታሚ ኣገዳሲ አዩ።በተወሳኪ ውን አድካ ከምዝ ዝስዕብ ገርካ ክትሕጸብ ብታሚ ኣገዳሲ አዩ።

•	 ብ መጀመርያ አድካ ኣጠልቅዮ

•	 ብ ሳምና ገርካ ይዕፍሮ 

•	 ጽብቅ ገርካ ክሳብ ዝዓፍር ፋሕፋሕዮ።

•	 ን 20 ሰክንድ ዝ ኣክል ፋሕፋሓዮ

•	 ኣብ መወዳታ ብ ማይ ገርካ ኣጽርዮ

•	 አድካ ኣንቅጾ

ብዡሕ ግዜ ኣአዳውካ ምሕጻብ ኣገዳሲ ን ኣብነት ብዡሕ ግዜ ኣአዳውካ ምሕጻብ ኣገዳሲ ን ኣብነት 

•	 ቕድሚ መግቢ ምብላዕካ

•	 ድሕሪ ምንፋትካ ወይ ድሕሪ ምስዓልካ

•	 ካብ ኣውቶቡስ ወይ ባቡት አንድሕር ን ገዛ ተመሊስካ 

•	 ብ ደጋ ዊዕልካ ናብ ገዛ ምስ ተመለስካ 

ሰላምታ ብ ኢድካ ኣወግድ !ሰላምታ ብ ኢድካ ኣወግድ !

ኢድካ ሰብ ሰላም ምባል ኩልኩል አዩ ፡ ምክንያቱ አድና ኩሉ ግዜ ጽሩይ ኣይኮነን!

ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ከለካ  ኣብ ነዓት ኢድካ ሰዓል ወይ ድማ ኣብ ሶፍቲ ክትስዕል ኣለካ !ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ከለካ  ኣብ ነዓት ኢድካ ሰዓል ወይ ድማ ኣብ ሶፍቲ ክትስዕል ኣለካ !

•	 ክትስዕል ከለካ ኣብ ኣብ ኣፍካ  ሶፍቲ ጌርካ  ሰዓል 

•	 ወይ ድማ ኣብ ነዓት አድካ ሰዓል 

• 	ዝተጠቀምካሉ ሶፍት ኣብ አንዳ ጛሓፍ ደርብዮ (ሓንቲ ሶፍቲ ንሓንቲ ግዜ ትርይ ተጠቅም)

ምስ ካሎት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ!ምስ ካሎት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ!

•	 ምስ ኻለኦት ሰባት ክህልወካ ዝግበኦ ርሕቀት አንተ ወሓደ 2 ሜትሮ አዩ።

•	 ምስዓዓም ኣወግድ 

•	 ካሎት ሰባት ምሕቃፍ ኣወግድ 


