አንድ ሰው ምልክት
ካሳየ ምን ያደርጋሉ

ዛፍ

1

እነዚህ ምክረ ሀሳቦች ለጠቅላላው ህዝብ ይሆናሉ፤ የጤና እንክብካቤ ተቋማት ወይም ትምህርት ቤቶችን አይጨምሩም። ስለ K-12 ትምህርት ቤቶች መረጃ ለማግኘት፣
የ K-12 የምልክቶች ውሳኔ ዛፍ እና የንክኪ መከታተያ ዝርዝር የሚለውን ተመልከት።
አንድ ሰው ከሚከተሉት አዲስ፣ የተለወጡ፣ ወይም እየባሱ የሚሄዱ ምልክቶች አንድ ወይም ከዚያ በላይ ካለው
በምርመራ እስኪያረጋግጡ ቤት ውስጥ ተለይተው ይቆዩ፦
❑
❑
❑
❑
❑

ትኩሳት (ከ 100.4°F በላይ) ወይም ብርድ ብርድ ማለት
የትንፋሽ እጥረት ወይም ለመተንፈስ መቸገር
የጡንቻ ወይም የሰውነት ሕመም
አዲስ የመቅመስ ወይም የማሽተት ችሎታ ማጣት
መጨናነቅ ወይም የአፍንጫ ፈሳሽ

❑
❑
❑
❑
❑

ምልክቶቹ በምርመራ ከተገኘው
ስር የሰደደ ህመም ጋር አብረው
ይሄዳሉ?

ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ ወይም ተቅማጥ
የራስ ምታት
ድካም
የጉሮሮ መቁሰል
ሳል

አይ

የቤት ውስጥ ምርመራ፣ ማህበረሰብ ተኮር ምርመራ ያድርጉ፣ ወይም አቅራቢ ይጎብኙ።

ከጤና አጠባበቅ አቅራቢ
ተለይቶ የተሰየመ የምርመራ
ውጤት ካላገኙ ወይም
ካልተመረመሩ

ፖዘቲቭ የ
COVID-19
ምርመራ ውጤት
ካላቸው

ለ COVID-19 ኔጌቲቭ ይሆናሉ ወይም ከጤና
እንክብካቤ አቅራቢው አማራጭ ስም የተሰጠው
የምርመራ ውጤት ይቀበላሉ።

የቅርብ
ንክኪዎችን ይለዩ

ቤት ውስጥ ራስዎን ያግልሉ
የሚከተሉት ከሆነ ምልክቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ከታዩበት ቀን በኋላ 5 ቀናት ካለፉ
ወደ ማህበረሰቡ እና አብዛኛው የስራ ቦታዎች መመለስ ይችላሉ፦
1. ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ትኩሳት የለም (ያለ መድሃኒት)
እና
2. ምልክቶች ተሻሽለዋል
3. ለተጨማሪ 5 ቀናት በሌሎች ሰዎች አቅራቢያ በሚሆኑበት ጊዜ ማስክ
ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ2
4. ወደ ስራ ከመመለስዎ በፊት የኩባንያዎን ደንብ ያረጋግጡ
5. በሽታ የመከላከል አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎችን እና የጤና እንክብካቤ
ተቋማት እና ሌሎች ከፍተኛ የመያዝ ዕድል ያላቸው ቦታዎችን፣ ቢያንስ ለ 10
ቀናት፣ ያስወግዱ
6. ማስክ ማድረግ ካልቻሉ ምን ያደርጋሉ እና በስብሰባ ቦታዎች ውስጥ ምን
ያደርጋሉ የሚለውን ጨምሮ፣ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የ COVID-19
ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ካልዎት ምን ያደርጋሉ የሚለውን ይመልከቱ።
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ይህን ሰነድ በሌላ ቅርጸት ለመጠየቅ፣ 1-800-525-0127 ላይ ይደውሉ።
መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት የሚቸገሩ ደንበኛ ከሆኑ፣ እባክዎ
በስልክ ቁጥር 711 (Washington Relay) ይደውሉ ወይም civil.
rights@doh.wa.gov ላይ ኢሜይል ይላኩ።

የሚታወቅ የቅርብ ንክኪ1
የነበራቸው ናቸው?
አይ

እና

የቅርብ ንክኪ
ያላቸው ሰዎች
ምን ማድረግ
እንዳለባቸው
ለማወቅ ዛፍ 2 ን
ይመልከቱ

አዎ

አዎ

ቤት ውስጥ ይቆዩ
የሚከተሉት ከሆነ ወደ ማህበረሰቡ
እና አብዛኛው የስራ ቦታቸው መመለስ
ይችላሉ፦
1. ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ትኩሳት
የለም (ያለ መድሃኒት)
እና
2. ምልክቶች ተሻሽለዋል

ይመልከቱ
ዛፍ

2
1

የቅርብ ንክኪ፦ የተያዘው ሰው በሽታ በሚያስተላልፍበት ጊዜ በ 24 ሰዓት ውስጥ በአጠቃላይ ለ 15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ
በላይ በ COVID-19 በተያዘ ሰው(ዎች) 6 ጫማ ርቀት ውስጥ የነበረ ሰው። የቅርብ ንክኪ ትርጉም በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ
ሊለያይ ይችላል። የአከባቢው ጤና መምሪያ በምርመራው ወቅት የቅርብ ንክኪን የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ ግን አስፈላጊ ከሆነ
ይህንን ውሳኔ በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

2

በደንብ የሚሸፍን ማስክ ማድረግ ካልቻሉ፦ በቤትዎ ውስጥ ሙሉ የ 10 ቀን የለይቶ ማቆያ ወይም ኳራንቲን ጊዜዎን ማጠናቀቅ
አለብዎት። በደንብ የሚሸፍን ማስክ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ብቻ በዚህ ሰነድ ውስጥ ያለውን መመሪያ ይከተሉ። ለተጨማሪ
መረጃ የ COVID-19 ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ካልዎት ምን ያደርጋሉ እና በ COVID-19 ለተያዘ ሰው ተጋላጭ ከነበሩ ምን
ያደርጋሉ የሚሉትን ሰነዶች ይመልከቱ።

የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎችን
መለየት እና መንከባከብ

ዛፍ

2

እነዚህ ምክረ ሀሳቦች ለጠቅላላው ህዝብ ይሆናሉ፤ የጤና እንክብካቤ ተቋማት ወይም ትምህርት ቤቶችን አይጨምሩም። ስለ K-12 ትምህርት ቤቶች መረጃ ለማግኘት፣
የ K-12 የምልክቶች ውሳኔ ዛፍ እና የንክኪ መከታተያ ዝርዝር የሚለውን ተመልከት።
አንድ ሰው በ COVID-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ እንዳለው ከተለየ፣ የተጋለጠው ሰው (የቅርብ ንክኪ የነበረው ሰው1) ሙሉ በሙሉ የ COVID-19
ክትባቶችን ወስዷል3 ወይንስ ባለፉት 90 ቀናት ውስጥ ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ኖሮዋቸው አገግመዋል? (ባለፉት 90 ቀናት ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት
ለነበራቸው እና ላገገሙ ሰዎች፣ በሚከተሉት ደረጃዎች የአንቲጅን ምርመራን ይጠቀሙ።)

አዎ

ምልክቶች አሏቸው?

አይ

ምልክቶች አሏቸው?

አይ

አዎ

አዎ

ተለይተው ይቆዩ እና ለ COVID-19 ይመርመሩ

ኳራንቲን አያስፈልግም
ሰዎች የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፦
1. ከታወቀው ተጋላጭነት በኋላ ቢያንስ
ከአምስት ቀናት ይመርመሩ
2. ከታወቀው ተጋላጭነት በኋላ ላሉ 10
ቀናት በሌሎች ሰዎች አቅራቢያ ማስክ
ያድርጉ
3. ከቅርብ ግንኙነት በኋላ ለ 10 ቀናት
ምልክቶችን ይከታተሉ

ኔጌቲቭ የ COVID-19
ምርመራ ውጤት
ካላቸው

አይ

ተለይተው ይቆዩ እና ለ COVID-19 ይመርመሩ

ለ COVID-19 ፖዘቲቭ
የምርመራ ውጤት አላቸው
ወይም አልተመረመሩም

ኔጌቲቭ የ COVID-19 ምርመራ ውጤት
ካላቸው
የማረጋገጫ የቫይረስ ምርመራ4 ሊያስፈልግ
ይችላል። ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው
ጋር ማረጋገጥ አለባቸው።

በቤት ውስጥ ኳራንታይን
ያድርጉ
ቤት ውስጥ
ይቆዩ
የሚከተሉት ከሆነ ወደ
ማህበረሰቡ እና አብዛኛው
የስራ ቦታቸው መመለስ
ይችላሉ፦
1. ባለፉት 24 ሰዓታት
ውስጥ ትኩሳት የለም (ያለ
መድሃኒት)
እና
2. ምልክቶች ተሻሽለዋል
እና
3. ከቅርብ ንክኪ በኋላ
ለ 10 ቀናት በሌሎች
ሰዎች አቅራቢያ ማስክ
ማድረግዎን ይቀጥሉ

ቤት ውስጥ ራስዎን ያግልሉ
የሚከተሉት ከሆነ ምልክቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ከታዩበት ቀን በኋላ 5 ቀናት ካለፉ
ወደ ማህበረሰቡ እና አብዛኛው የስራ ቦታዎች መመለስ ይችላሉ፦
1. ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ትኩሳት የለም (ያለ መድሃኒት)
እና
2. ምልክቶች ተሻሽለዋል
3. ለተጨማሪ 5 ቀናት በሌሎች ሰዎች አቅራቢያ በሚሆኑበት ጊዜ ማስክ
ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ2
4. ወደ ስራ ከመመለስዎ በፊት የኩባንያዎን ደንብ ያረጋግጡ
5. በሽታ የመከላከል አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎችን እና የጤና እንክብካቤ
ተቋማት እና ሌሎች ከፍተኛ የመያዝ ዕድል ያላቸው ቦታዎችን፣ ቢያንስ ለ 10
ቀናት፣ ያስወግዱ
6. ማስክ ማድረግ ካልቻሉ ምን ያደርጋሉ እና በስብሰባ ቦታዎች ውስጥ ምን
ያደርጋሉ የሚለውን ጨምሮ፣ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የ COVID-19
ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ካልዎት ምን ያደርጋሉ የሚለውን ይመልከቱ።

3

አንድ ሰው የ COVID-19 ክትባቶች ላይ ዘመናዊ ነው የሚባለው ቀዳሚ ተከታታዩን እና የጤና ሁኔታ እና እድሜን መሰረት በማድረግ ብቁ በሚሆኑበት
ጊዜ ተጨማሪ ዶዞች እና የማጠናክሪያ ዶዞችን ሲወስድ ነው።

4

የማረጋገጫ የቫይረስ ምርመራ Nucleic Acid Amplification Tests (NAAT፣ የኒውክሊክ አሲድ አምፕሊፊኪኤሽን ምርመራዎች) ወይም ተጨማሪ
የአንቲጅን ምርመራ ሊሆን ይችላል።

የሚከተሉት ከሆነ ምልክቶች ለመጀመሪያ
ጊዜ ከታዩበት ቀን በኋላ 5 ቀናት ካለፉ ወደ
ማህበረሰቡ እና አብዛኛው የስራ ቦታዎች
መመለስ ይችላሉ፦
1. መመርመር የሚችሉ ከሆነ፣ ከመጨረሻው
የቅርብ ንክኪያቸው በአምስተኛው ቀን
ወይም ከዚያ በኋላ ኔጌቲቭ ያሳያሉ።
2. ለተጨማሪ 5 ቀናት በሌሎች አቅራቢያ
ማስክ ማድረግዎን ይቀጥሉ2
3. ያለ ምልክቶች ይቆያሉ እናም ከቅርብ
ንክኪው በኋላ ለ 10 ቀናት ምልክቶችን
ይከታተሉ
4. ማስክ ማድረግ ካልቻሉ ምን ያደርጋሉ፣
የምርመራ እና ኳራንቲን ዝርዝሮች፣ እና
በስብሰባ ቦታዎች ውስጥ ምን ያደርጋሉ
የሚለውን ጨምሮ፣ የበለጠ መረጃ
ለማግኘት የ COVID-19 ፖዘቲቭ
የምርመራ ውጤት ካልዎት ምን ያደርጋሉ
የሚለውን ይመልከቱ።

