ሓደ ሰብ ምልክት ሕማም
እንተሃልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ
እዞም ለበዋታት ንካብ K-12 ኣብያተ-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ፣ ከምኡ እውን ዝተተሓሓዙ ተወሰኽቲ ስርዓተ ትምህርቲ ንጥፈታት እዩ።

ሓደ ሰብ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ካብዞም ምልክታት እንተድኣ ኣርእዩ፦
❑
❑
❑
❑
❑

ረስኒ (≥100.4°F/ፋረንሀይት) ወይ ዛሕሊ እንተገይሩ
ሕጽረት ትንፋስ ወይ ጸገም ምስትንፋስ
ናይ ጭዋዳ ወይ ኣካል ቃንዛ/ቅርጥማት
ሓድሽ ምጥፋእ ምስትምቓር ጣዕሚ ወይ ጨና
ሰዓል (ሓድሽ፡ ዝተለወጠ ወይ ዝገድድ)

❑
❑
❑
❑
❑

ምዕጻዉ ወይ ጸረርታ ኣፍንጫ
ዕግርግር፣ ተምላስ ፣ ወይ ውጽኣት
ሕማም ርእሲ
ክቱር ድኻም
ምቑሳል ጎረሮ

ኣብ ገዛ ክፍለዩ ኣለዎም
ኣብ ገዛ ክፍለዩ ኣለዎም ከምኡድማ ናይ COVID-19
ምርመራ ክገብሩ ኣለዎም
ሓደ ምልክት ጥራይ ድዩ ኔሩ?

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

ኣይፋል

ን COVID-19
ፖዝቲቭ
መርመራ
ጌይሮም

ን COVID-19 ነጋቲቭ
ምርመራ ጌይሮም
ወይ ካብ ወሃቢ ክንክን
ጥዕና ካልእ ኣማራጺ
ስም ዝተዋህቦ መርመራ
እንተረኺቦምን ናጻ ውጺኢት
መርመራ እንተድኣ ረኺቦም

እወ

እቲ ምልክት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ተፈቲሑ ዶ
ወይ ድማ ምስ ነጸርታ ናይ ሕዱር ሕማም ዝሳነዩ
እዮም?

ኣይፋል

እወ

ናብ ቤት-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ፣ ከምኡ
እውን ንጥፈታት ተመለሱ እንድሕር፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት (ብዘይ መድሃኒት) ረስኒ
እንተዘይኔሩ

ኣብ ገዛ ይፍለዩ
ምልክታት ምስ ተርኣዩ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትታት ናብ ቤት-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ፣ ከምኡ
እውን ንጥፈታት ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እንድሕር፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ረስኒ እንተዘይሃልዩዎም (ብዘይ መድሃኒት) ከምኡ’ውን

ከምኡ እውን
2. ምልክታት ኣዝዮም እንተዳኣ ተማሓይሾም

2. ምልክታት ኣዝዮም ተመሓዪሾም እዮም ከምኡ'ውን

3. ኣብ 6-10 መዓልትታት መሸፈኒ ማስኬራ ይገብሩ እንተኾይኖም ወይ ናይ አንቲጅን
መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት እንተምጽዮም ብዘይ መሸፈኒ ማስኬራ ክምለሱ ይኽእሉ
ማስኬራ ክገብሩ ዘይኽእሉ እንተኾይኖም ከምኡውን ድሕሪ ሓምሻይ መዓልቲ ናይ መርመራ
ውጽኢቶም ነጋቲቭ እንተዘይኮይኑ፣ ክሳብ መዓልቲ 10 ምግላል ክቕጽሉ ኣለዎም።

DOH 820-229 March 15, 2022 Tigrinya
እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ ናብ 1-800-525-0127 ደውል። ምስማዕ ንዝተስኣኖም ወይ ዝጻንዖም ዓማዊል፣ ብኽብረትኩም ናብ 711 (Washington Relay) ደውሉ
ወይ ድማ ናብ civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል ስደዱ።

እንድሕር ናይ ተቓላዕነት ሓበሬታ እንድሕር
ተቐቢልኩም ወይ ጥቡቕ ርክብ ከም ዝነበረኩም
እንተለሊኹም እንታይ ክግበር ይከኣል*
እዞም ለበዋታት ንካብ K-12 ኣብያተ-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ፣ ከምኡ እውን ዝተተሓሓዙ ተወሰኽቲ ስርዓተ ትምህርቲ ንጥፈታት እዩ።

ናይ ክታበት ኩነታትብዘየገድስ፣ እዞም ዝስዕቡ መምርሒታት ይምከሩ እዮም፦
❑ ቤት-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ፣ ከምኡ እውን ንጥፈታት ምክታል ቀጽሉ።
❑ ድሕሪ ምቅላዕ ዘለዉ 10 መዓልትታት ዘለዉ ምልክታት ተቖጻጸሩ።

❑ ድሕሪ ምቅላዕ ዘለዉ 10 መዓልትታት ዕቅንኩም ዝኾነ ናይ ማስኬራ መሸፈኒ ምግባር ኣብ ግምት
ኣእትዉ።
❑ ድሕሪ ምቅላዕ ዘለዉ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ መዓልትታት ምምርማር ኣብ ግምት ኣእትዉ።

እቲ ዝተቓለዐ ሰብ ድሕሪ ምቅላዕ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ምልክታት ኣማዕቢሉ ድዩ?
እወ

ኣይፋል

ኣብ ገዛ ተገለሉ ከምኡውን
ን COVID-19 ተመርመሩ

ቤት-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ ፣
ከምኡውን ንጥፈታት ቀጽሉ
ቤት-ትምህርቲ ክከታተሉ፣ ቆልዑ ክከናኸኑ፣ ከምኡውን
ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ክሳተፉ ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም
❑ ድሕሪ ምቅላዕ ዘለዉ 10 መዓልትታት ዕቅንኩም ዝኾነ
ናይ ምስኬራ ምግባር ኣብ ግምት ኣእትዉ

ን COVID-19 ነጋቲቭ
መርመራ ጌይሮም**

❑ ድሕሪ ምቅላዕ ዘለዉ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ
መዓልትታት ምምርማር ኣብ ግምት ኣእትዉ

ን COVID-19 ፖዝቲቭ
መርመራ ጌይሮም

እቲ ዝተቓለዐ ሰብ ተመርሚሩ ዶ?
ናብ ቤትትምህርቲ፣ ክንክን
ቆልዑ፣ ከምኡውን
ንጥፈታት
ተመለሱ
ናብ ቤት-ትምህርቲ፣ ክንክን ቆልዑ፣
ከምኡውን ናብ ኩሉ ንጥፈታት
ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም እንድሕር፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት
(ብዘይ መድሃኒት) ረስኒ
እንተዘይኔሩ
ከምኡ እውን
2. ምልክታት ኣዝዮም እንተዳኣ
ተማሓይሾም

ኣብ ገዛ ተፈለዩ
እወ

ምልክታት ምስ ተርኣዩ ድሕሪ ሓሙሽተ
መዓልትታት ናብ ቤት-ትምህርቲ፣ ክንክን
ቆልዑ፣ ከምኡ እውን ንጥፈታት ክምለሱ
ይኽእሉ እዮም እንድሕር፦
1. ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ረስኒ
ኣይነበሮን (ብዘይ መድሃኒት) ከምኡ'ውን

ን COVID-19
ፖዝቲቭ መርመራ
ጌይሮም

2. ምልክታት ኣዝዮም ተመሓዪሾም እዮም
ከምኡ'ውን
3. ኣብ 6-10 መዓልትታት መሸፈኒ ማስኬራ
ይገብሩ እንተኾይኖም ወይ ናይ አንቲጅን
መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት እንተምጽዮም
ብዘይ መሸፈኒ ማስኬራ ክምለሱ ይኽእሉ
ማስኬራ ክገብሩ ዘይኽእሉ እንተኾይኖም
ከምኡውን ድሕሪ ሓምሻይ መዓልቲ ናይ
መርመራ ውጽኢቶም ነጋቲቭ እንተዘይኮይኑ፣
ክሳብ መዓልቲ 10 ምግላል ክቕጽሉ ኣለዎም።

*

ኣይፋል

ን COVID-19
ነጋቲቭ መርመራ
ጌይሮም**

ናይ ቕርቢ ርክብ፦ ሓደ ሰብ ናብ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ንጠቕላላ 15 ደቓይቕ ወይ ድማ ዝያዳኡ ኣብ ውሽጢ 24
ሰዓታት ኣብ እዋን ናይቲ ሕማም ምልባዕ ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ እንተኔሩ። ዋላ’ኳ ርክብ ምክትታል ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ
ከምኡ እውን ክንክን ቆልዑ ኣድላዪ እንተዘይኮነ፣ ሓደ ሓደ ኣብነታት ግና ኣለዉ ከም ኣብያተ-ትምህርቲ ወይ ኣቕረብቲ
ንተምሃራይ ወይ ሰራሕተኛ ተኽእሎ ዘለዎ ተቓላዓይነት ክሕብሩ ይኽእሉ እዮም ከምኡ እውን ተምሃሮ፣ ቆልዑ ከምኡ እውን
ሰራሕተኛ ምቅላዓት ክመሃሩ ይኽእሉ ወይ ብኻልኦት ስርዓታትን ጻዕርታትን ጥቡቕ ርክብ ከም ዝነበሮም ክፈልጡ ምግባርን።

**

መረጋገጺ ናይ ቫይራል መርመራ (Nucleic Acid Amplification Test (NAAT፣ ናይ ኒውክሊክ አሲድ
አምፕሊፊኬሽን መርመራ)) ወይ ተወሳኺ ናይ ጸረ-ጂን መርመራ) ከድሊ ይኽእል እዩ። ምስ ክንክን ጥዕና ኣቕራቢኹም
ጌፈትሹ።

