ሓደ ሰብ ምልክት ሕማም እንተ
ኣልይዎ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ

ኦም

1

እዚ ምሕጽንታ እዚ ብሓፈሻ ንህዝቢ እዩ፣ ን ክንክን ጥዕና ወይ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣያጠቓልልን እዩ። ን K-12 ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ፣ ን K-12 ኣብያተ-ትምህርቲ
ናይ ምልክት ውሳነ ኦም ከምኡ'ውን ርክብ መከታተሊ ዝርዝር ርአይ።
ምርመራኻ ክሳብ ተረጋግጽ ኣብ ገዛ ተፈሊኻ ጽናሕ፣ ሓደ ሰብ ከኣ ሓደ ወይ ልዕሊ ሓደ ሓድሽ ዝኾነ፣ ዝተፈለየ፣
ወይ ከኣ እናገደደ ዝኸይድ ምልክታት እንተድኣ ኣርእዩ፦
❑
❑
❑
❑
❑

ረስኒ (≥100.4°F) ወይ ቁሪ
ሕጽረት ትንፋስ ወይ ጸገም ምስትንፋስ
ምቕንዛዉ ጭዋዳታት ወይ ኣካላት
ሃድሽ ምጥፋእ ምስትምቓር ወይ ጨና
ምዕጻዉ ወይ ጸረርታ ኣፍንጫ

❑
❑
❑
❑
❑

ምልክታት ሕማም ምስ ሕዱር
ሕማም ዚሰማማዕ ድዩ?

ዕግርግር፡ ተምላስ ወይ ውጽኣት
ሕማም ርእሲ
ክቱር ድኻም
ምቑሳል ጎረሮ
ሰዓል

ኣይፋል

ምሉእ ናይ ቤት መርመራ፣ ኣብ ማሕበረሰብ እተመስረተ መርመራ፣ ወይ ከኣ ኣላዪ ርአ።

እንተድኣ ካብ ወሃቢ ክንክን
ጥዕና ካልእ ኣማራጺ
ስም ዝተዋህቦ መርመራ
እንተዘይረኺቦም፡ ወይ
እንተዘይተመርሚሮም

ንሶም ናይ COVID-19
ፖዝቲቭዝ መርመራ
ጌሮም

ን COVID-19 ኔጋቲቭ መርመራ ጌሮም ወይ ካብ ወሃቢ
ክንክን ጥዕና ካልእ ኣማራጺ ስም ዝተዋህቦ መርመራ
እንተረኺቦምን ውጺኢት መርመራ እንተድኣ ረኺቦም

እቶም ፍሉጣት ናይ ቀረባ
ርክባት ዝነበሮም ድዮም?
ኣይፋል

ከምኡድማ
ኣብ ገዛ ይፍለዩ

ናይ ቀረባ ርክባት
ኣለልዩ

ምልክታት ሕማም ካብ ዚርአ 5 መዓልትታት ምስ ሓለፈ ናብ ማሕበረሰብን ናብ
መብዛሕትኡ ስራሕን ኪምለሱ ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም ዚስእቡ እንተ ዀይኖም፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት (ብዘይ መድሃኒት) ረስኒ እንተዘይኔሩ
ከምኡድማ
2. ምልክታት ሕማም ተመሓይሾም እዮም
3. ንተወሳኺ 5 መዓልትታት ኣብ ዙርያ ኻልኦት ማስኬራ ጌሮም እዮም2
4. ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላስካ ነቲ ኩባንያኻ ዘውጽኦ መምርሒ መርምሮ
5. ካብቶም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም መሳለጥያታት ክንክን ጥዕናን
ካልእ ሓደገኛ ዅነታትን ርሓቕ፣ እንተ ወሓደ ን 10 መዓልትታት
6. ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ናብ ን COVID-19 ፖዘቲቭ መርመራ እንተ ጌርካሉ
እንታይ ክትገብር ኣሎካ ጠቐስ፤ ማስኬራ ኽትገብር እንተ ዘይክኢልካ እንታይ
ክትገብር ከም ዘሎካ፣ ናይ መርመራን ናይ ምውሻብን ዝርዝራት፣ ከምኡ'ውን
ኣብ ምትእኽኻብ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ

እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ ናብ
1-800-525-0127 ደውል። ምስማዕ ንዝተስኣኖም ወይ ዝጻንዖም
ዓማዊል፡ ብኽብረትኩም ደውሉ ናብ 711 (Washington Relay)
DOH 820-234 January 26, 2022 Tigrinya ወይ ድማ ኢሜይል ስደዱ ናብ civil.rights@doh.wa.gov።

ን ጥብቂ ርክብ
ዘለዎም ሰባት
እንታይ ኪገብሩ
ኸም ዘለዎም ን
ኦም 2ርእዩ
2

እወ

እወ

ኣብ ገዛ ጽንሑ
ናብ ማሕበረሰብን ናብ መብዛሕትኡ
ስራሕን ኪምለሱ ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም
ዚስእቡ እንተ ዀይኖም፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት (ብዘይ
መድሃኒት) ረስኒ እንተዘይኔሩ
ከምኡድማ
2. ምልክታት ሕማም ተመሓይሾም
እዮም

ተመልከት
ኦም

2
1

ናይ ቀረባ ርክብ፦ ሓደ ሰብ ካብቲ COVID-19 ዘለዎ ሰብ(ባት) ንጠቕላላ 15 ደቓይቕ ወይ ድማ ዝያዳኡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት
ኣብ እዋን ናይቲ ሕማም ምልባዕ ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ እንተኔሩ። ትርጉም ናይ ኣመና ቅርርብ ኣብ ገለ ኩነታት ክፈላለ ይኽእል
እዩ። እቲ ናይ ከባቢያዊ ክፍሊ ጥዕና ድማ ኣብ እዋን ምርምሩ እቲ ናይ መጨረሽታ ትርጉም ናይ ኣመና ቅርርብ ይገብር፡ ኮይኑ ግን
ኣድላዪ እንተኾይኑ ነዚ ውሳኔ ክውክል ይኽእል እዩ።

2

ግቡእ ማስኬራ ክትገብር እንተ ዘይክኢልካ፦
ዘይክኢልካ እቲ ናይ ምሉእ 10 መዓልትታት ርእስኻ ምፍላይ ክትገብር ኣሎካ ወይ ከኣ ኣብ
ቤትካ ንበይንኻ ክትውሸብ ኣሎካ። ነቲ ኣብዚ ሰነድ እዚ ዘሎ መምርሒ ስዓቦ ግቡእ ማስኬራ ኽትገብር እንተ ኽኢልካ ጥራይ
ኢኻ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ናይ ን COVID-19 ፖዘቲቭ መርመራ እንተ ጌርካሉ እንታይ ክትገብር ኣሎካ? ከምኡ'ውን ምስ ሓደ
COVID-19 ዘለዎ ሰብ እንተ ተቓሊዕካ እንታይ ክትገብር ኣሎካ? ሰነዳት ርዓዩ።

ን ቀረባ ርክባት
ምልላይን ምክንኻንን

ኦም

2

እዚ ምሕጽንታ እዚ ብሓፈሻ ንህዝቢ እዩ፣ ን ክንክን ጥዕና ወይ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣያጠቓልልን እዩ። ን K-12 ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ፣ ን K-12 ኣብያተ-ትምህርቲ
ናይ ምልክት ውሳነ ኦም ከምኡ'ውን ርክብ መከታተሊ ዝርዝር ርአይ።
ሓደ ሰብ ምስ COVID-19 ዝተተሓሃዘ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ከምዘለውዎ እንተ ተፈልዩ፣ እቲ ተቓሊዑ ዘሎ ሰብ (ናይ ቀረባ ርክብ1) ሙሉእ ናይ COVID-19
ክታበት ወሲዱ ድዩ3 ወይ
ወይንሳቶም ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልታት ተመርሚሮም ፖዝቲቭ ውጽኢት ኔሩዎም ድዩ ከምኡ'ውን ሓውዮም ድዮም? (ነቶም ኣብ
ዝሓለፈ 90 መዓልትታት ኣወንታዊ ፈተና ዘሕለፉእሞ ዝሓወዩ ሰባት ፣ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ ስጕምትታት መርመራ ጸረ-ጀን ተጠቐም።)

እወ

ምልክታት ኣለዎም ዶ?

ኣይፋል

ምልክታት ኣለዎም ዶ?

ኣይፋል

እወ

እወ

ተፈለ እሞ ናይ COVID-19 መርመራ ግበር

ምውሻብ አየያድልይን እዩ
ሰብ ከምዚ ዝስዕብ ክገብር ኣለዎ፦
1. ምቅላዕኩም ድሕሪ ምፍላጥኩም ኣብ
ሓሙሽተ መዓልታት ተመርመሩ
2. ምቅላዕካ ካብዚፈለጥካሉ መዓልትታት
ኣትሒዙ ን 10 መዓልታት ምስ ካልኦት
ሰባት ክኪትከውን እንከለኻ ማስኬራ
ግበር
3. ድሕሪ 10 መዓልትታት ድሕሪ ናይ
ኣመና ቅርቅብ ምልክታትካ ተኸታተል

ንሶም ናይ
COVID-19 ነጋቲቭ
ምርመራ ጌሮም

ኣይፋል

ተፈለ እሞ ናይ COVID-19 መርመራ ግበር

ንሶም ተመርሚሮም ካብ
COVID-19 ፖዘቲቭ እዮም
ወይ ከኣ ኣይተመርመሩን

ንሶም ናይ COVID-19 ነጋቲቭ ምርመራ
ጌሮም
ናይ መረጋገጺ ቫይረሳዊ መርመራ4 ኣድላዪ
ኽኸውን ይክእል እዩ። ንኣላዪ ኽንክን
ጥዕናኦም ኪምርምርዎ ኣለዎም።

ኣብ ገዛ ምውሻብ
ኣብ ገዛ ጽንሑ
ናብ ማሕበረሰብን ናብ
መብዛሕትኡ ስራሕን ኪምለሱ
ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም
ዚስእቡ እንተ ዀይኖም፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ
24 ሰዓታት (ብዘይ
መድሃኒት) ረስኒ
እንተዘይኔሩ
ከምኡድማ
2. ምልክታት ሕማም
ተመሓይሾም እዮም
ከምኡድማ
3. ድሕሪ ናይ ቀረባ ርክብ
ን 10 መዓልታት ምስ
ካልኦት ሰባት ክኪትከውን
እንተለሓ ማስኬራ ግበር።

ኣብ ገዛ ይፍለዩ
ምልክታት ሕማም ካብ ዚርአ 5 መዓልትታት ምስ ሓለፈ ናብ ማሕበረሰብን ናብ
መብዛሕትኡ ስራሕን ኪምለሱ ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም ዚስእቡ እንተ ዀይኖም፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት (ብዘይ መድሃኒት) ረስኒ እንተዘይኔሩ
ከምኡድማ
2. ምልክታት ሕማም ተመሓይሾም እዮም
3. ንተወሳኺ 5 መዓልትታት ኣብ ዙርያ ኻልኦት ማስኬራ ጌሮም እዮም2
4. ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላስካ ነቲ ኩባንያኻ ዘውጽኦ መምርሒ መርምሮ
5. ካብቶም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም መሳለጥያታት ክንክን ጥዕናን
ካልእ ሓደገኛ ዅነታትን ርሓቕ፣ እንተ ወሓደ ን 10 መዓልትታት።
6. ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ናብ ን COVID-19 ፖዘቲቭ መርመራ እንተ ጌርካሉ
እንታይ ክትገብር ኣሎካ ጠቐስ፤ ማስኬራ ኽትገብር እንተ ዘይክኢልካ እንታይ
ክትገብር ከም ዘሎካ፣ ናይ መርመራን ናይ ምውሻብን ዝርዝራት፣ ከምኡ'ውን
ኣብ ምትእኽኻብ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ

3

ሓደ ሰብ ብዛዕባ እቲ ናይ COVID-19 ክታበት ነቲ ቐንዲ ተኸታታሊ ዓንቀጻት ምስ ረኸበ ከምኡ'ውን ኣብ ኵነታት ጥዕናን ዕድመን ተመርኲሱ ብቑዕ
እንተ ዀይኑ ተወሳኺ ዓቐን ወይ ኣበራታዒ ክወስድ ኣለዎ።

4

መረጋገጺ ናይ ተላባዒ መርመራ Nucliec Acid Amplification Test (NAAT፣ ናይ ኑክሊየክ ኣሲድ መጒልሂ መርመራ) ወይ ከኣ ተወሳኺ ናይ
ኣንቲጂን መርመራ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ካብ ናይ ቀረባ ርክብ 5 መዓልትታት ምስ
ሓለፈ ናብ ማሕበረሰብን ናብ መብዛሕትኡ
ስራሕን ኪምለሱ ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም
ዚስእቡ እንተ ዀይኖም፦
1. መርመራ ኪገብሩ እንተ ክኢሎም፣ ካብ
ናይ መጨረሻ ናይ ቀረባ ርክቦም አብ
ሃምሻይ መዓልቲ ወይ ድሕሪኡ ኔጋቲቭ
መርመራ እንተ ጌሮም
2. ንተወሳኺ 5 መዓልትታት ኣብ ዙርያ
ኻልኦት ማስኬራ ምግባርካ ቀጽል2
3. ምልክታት ዘይብሎም ከምኡ'ውን
ጥብቂ ርክብ ድሕሪ ምጥራይካ ን 10
መዓልትታት ምልክታትካ ረኣይ
4. ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ናብ ን COVID-19
ፖዘቲቭ መርመራ እንተ ጌርካሉ እንታይ
ክትገብር ኣሎካ?ጠቐስ፣
ኣሎካ?
ማስኬራ
ኽትገብር እንተ ዘይክኢልካ እንታይ
ክትገብር ከም ዘሎካ፣ ናይ መርመራን ናይ
ምውሻብን ዝርዝራት፣ ከምኡ'ውን ኣብ
ምትእኽኻብ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ

