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ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዀነ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዀነ ኣብ መመላእታ ኽንክን ስድራ ቤታት ምልክት ሕማምን
ጉንፋዕን ዚግበረሉ መስርሕ
ኣብ መጋቢት 2021 ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና (BAG) ምስ "ስዊዘርላንዳውያን ቈልዑ" ብምትሕብባር ነቲ ናይ
ፈተና መለክዒታት ንቘልዑን ንመንእሰያትን ኣተዓራረዮ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንቘልዑን ንመንእሰያትን
ከምኡውን ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ መመላእታ ኽንክን ስድራ ቤትን ዚርአ ምልክታት ሕማምን ቍርን ዚገልጽ DVK ዘዳለዎ
ኣሰራርሓ ጽልዋ ኣለዎ። ነቲ ዚመጽእ ዘሎ እዋን ክረምትን ጉንፋዕን ወርሓቱን ኢንፍሉወንዛን ኣብ ግምት ብምእታው ወለድን
ኣብያተ - ትምህርትን ነቲ ናይ ቍሪ ምልክታት ብኸመይ ከም ዝቕጽልዎ ብውሕሉል መገዲ ክሕግዞም ኢዩ። እቲ እተዓጽወ
ሰሌዳ ውሕጅ ምስ BAG ከምኡውን ብመሰረት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ብዛዕባ ምዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ኣብ ቈልዑ ዘሎ
ፍልጠት እዩ ማዕቢሉ።
ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ዝግበር መስርሕ
ኣብቶም ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑን ኣባጽሕን እውን ተመሳሳሊ ናይ ሕክምና መለክዒታት ኣብ ዓበይቲ ይውዕል
ኢዩ። ምስ COVID-19 ዚቃዶ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙ፣ እቲ ቆልዓ ወይ እቲ/እታ መንእሰይ ኣብ ገዛ ይተርፉ ከምኡ ድማ
ብሓኪም ይምርመሩ። እቲ መርመራ ቫይረስ ከምተረጋገጸ (ፖዚቲቭ) እንድሕር ወጺኡ፣ ክግለሉ ከምዘለዎም ክሕበር እዩ። እቲ
መርመራ ቫይረስ ዘይተረጋገጸ (ነጋቲቭ) እንድሕር ወጺኡ፣ እቲ ህጻን ወይ መንእሰይ 24 ሰዓት ብዘይ ረስኒ ኣብ ገዛ ይተርፍ (ኣብ
ድሕሪት ገጽ ዘሎ ንድፊ ኣከያይዳ ኣነጻጽር)።
ብምኽንያት እዚ ቐሊል ኣሰራርሓ እዚ መባእታዊ ዀነ ኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዚኸውን እተፈልየ መደብ ኣየድልን እዩ።
መስርሕ ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ
ነቶም ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ምልክታት ሕማም ዘለዎም ቈልዑ ዝግበር መስርሕ ዝያዳ እተፈልየ ኢዩ። ኣብዚ እቲ
እተዓጽወ ኣልጎሪዝም ከም ረድኤትን ኣንፈትን ኰይኑ የገልግል። እዚ ዚስዕብ ኣገዳሲ እዩ፥
-

ሕማቕ ሓፈሻዊ ዅነታት ዘለዎም ቈልዑ ካብ 38.5 ንላዕሊ ረስኒ እንተ ዘለዎም ኣብ ቤቶም ክጸንሑ ኣለዎም ⁰። እቶም
ወለዲ ምስቲ ዝሕክም/እትሕክም ሓኪም ርኽክብ ይጅምሩ። እታ/እቲ ሓኪም ካልእ ምርመራ እንተ ዘይገይሩ፣
መርመራ ኺግበር ኣለዎ። እቲ ውጽኢት ፈተና ኣሉታዊ እንተ ዀይኑ ድሕሪ 24 ሰዓት ብዘይ ገለ ምልክታት እንደገና ቤት
ትምህርቲ ኺጅምር ይኽእል እዩ።

-

ጽቡቕ ሓፈሻዊ ዅነታት ዘለዎም ቈልዑ ኣብ ፈለማ ልዕሊ 38.5 ⁰ ዝኸውን ረስኒ ወይ ከቢድ ሰዓል እንተ ኣጋጢምዎም
ኣብ ቤቶም እዮም ዚጸንሑ። እቲ ቘልዓ ኻልእ ምልክታት COVID-19 እንተ ኣርእዩ እቲ ሓኪም ኬማኽር ኣለዎ ካልእ
ምርመራ እንተ ዘይተገይሩ ኸኣ መርመራ ኺግበር ኣለዎ።

-

ረስኒ ወይ ከቢድ ሰዓል ንሰለስተ መዓልቲ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንተ ቐጺሉ እሞ ካልእ ምልክታት እንተ ዘየልዩ እቲ
ሓኪም እውን ምኽሪ ኺወሃቦ ኣለዎ ፣ ካልእ ምርመራ እንተ ዘይተገይሩ ኸኣ መርመራ ኺግበር ኣለዎ።

-

ኣፍንጫኻን ወይ/ውን ጐረሮኻን ቍሩብ ምስዓል ዘይብሉ እኳ እንተዀነ ብዘይ ረስኒ ግን ካብ ቤት ትምህርቲ / ኽንክን
ክትውገድ ኣየድልየካን ኢዩ ኣብ ጽቡቕ ኵነታት እውን መርመራ ኣየድልየካን ኢዩ።

እቲ ኣብዚ ውሽጥ ዘሎ ኣልጎሪዝም መስርሕ ምልክታት ሕማም ዘለዎም ትሕቲ 6 ዓመት ዘዕድመኦም ቈልዑ ይገልጽ። ሓደ
ኽፋል እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ መእለዪ ትካል እተገብረ መርመራ ኣብ ኵሉ ኽሊ ዕድመ ንዚርከቡ ምልክት ሕማም
ዘይብሎም ቈልዑ እውን መርመራ ኺግበር ይከኣል እዩ።
"ፓዲያትሪ ሽዊዝ" ምስ "www.coronabambini.ch " እትበሃል መርበብ ኢንተርነት እትሰርሕ መሳርሒት ነቶም ዝሓመሙ
ህጻናት ዘለዉዎም ወለዲ ምልክታት ደቆም ንምግምጋምን ናብ ቤት ትምህርቲ ኪኸዱ ዚኽእሉ እንተ ዀይኖም ወይ እንተ
ዘይኰይኖም ንምውሳን እተወደበ ሕቶ ብምሕታት እትድግፍ መሳርሒት እያ። እዛ መሳርሒት እዚኣ ከከም ኩነታት ሃገርከተት ብቐጻሊ እዋናዊ እዩ። እዚ ንወለዲ ተወሳኺ ኣጋጣሚ ኢዩ ነቲ ቀረብ ክሕዝዎ ውን ክኽእሉ።d
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ጀርመናዊ-ስዊዘርላንዳዊ ናይ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ሰበ-ስልጣን ኣኼባ (DVK)፣ 15.10.2021

