
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Tigrinya 

ግዚያዊ መምርሒ ርእሰ መርመራ COVID-19 

ጽማቕ ለውጥታት ናይ ታሕሳስ 5፣ 2022  

• ዕድሚኦም ትሕቲ 2 ዓመት ንዝኮኑ ርእሰ መርመራ ብዛዕባ ምጥቃም ተወሳኪ ሓበሬታ 

• ብዛዕባ ተመርሚርካ ነገቲቨ ዉጽኢት እንተረኪብካ እንታይ ትገብር ዝብል እዋናዊ ሓበሬታ 

መእተዊ 

ለበዳ COVID-19 ንምቅናስ መርመራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። መርመራ ኣብ ብዙሓት ኩነታት ጠቃሚ ኢዩ፦ 

• ናይ COVID-19 ምልክታት ምስዝህልዉካ ብዝተከኣለ መጠን ብፍጥነት ክትምርመር ኣሎካ ብተወሳኪ ኣብ ናይ COVID-19 
ምልክታት መወሰኒ ስእሊ (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ንዘለዉ ደረጃታት ሰዓብ።  

• COVID-19 ምስ ዘለዎ ሓደ ሰብ ምስትቃላዕ ኣብ ምስ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ተቃሊዕካ እንተኮይንካ እንታይ ትገብር 
(ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ንዘለዉ መምርሕታት ሰዓብ።  

• ዋላ ምልክታት እቲ ሕማም ኣይሃልካ ወይ ምስ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ምቅላዕካ ኣይትፍለጥን፡ ከም ጉዕዞ ዝበሉ ንቀጻሊ 
ዝግበሩ ተግባራት እንተኣልዮምካ ሓደሓደ ግዜ ኣቀዲምካ ክትምርመር ትክእል ኢካ።  

ብመቅረቢ ክንክን ጥዕና፣ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና መመርመሪ ጣብያ ክትምርመር፣ ወይ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ዝኮነ ቦታ ክሰርሕ ብዝክእል ናይ 
ዉልቀ መመርመሪ ወይ ዓርሰ መርመራ ክትገብር ትክእል ኢካ። ሓደ-ሓደ ግዜ ርእሰ መርመራ “ናይ ገዛ መርመራ”፣ ኣብ ገዛ ዝግበር 
መርመራ” ወይ “ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝግበር መርመራ” ይበሃል ኢዩ። ሐዚ ዝርከቡ ናይ ዉልቀ መመርመሪታት ወይ ርእሰ 
መርመራታት ንእዋናዊ ረክሲ ንምምርማር ኢዮም ዚጠቅሙ፡ እዙይ ማለት ኣብዚ ሐዚ እዋን COVID-19 እንተአልይካ ወይ 
እንተዘይአልይካ ንምፍላጥ። ኣብ ዝሓለፈ COVID-19 ይንበርካ ኣይንበርካ ሓበሬታ ኣይህቡኻን ኢዮም። 

ናይ ዉልቀ ምመርመሪታት ወይ ርእሰ መመርመሪታት ብትእዛዝ ወይ ብዘይ ሓኪም ትእዛዝ ኣብ ፋርማሲ ወይ ኣብ መደብራት 
ችርቻሮ ይርከቡ ኢዮም። መብዛሕትኡ ናይ ዉልቀ መድሕን ሽፋን ንዘለዎ ሕድሕድ ሰብ ኣብ ወርሒ 8 ርእሰ መመርመሪታት ንክሽፍን 
ትጽቢት ይግበረሉ (የድሊ ኢዩ) (ኢንግሊዘኛ ጥራሕ) ኢዩ። አብ መላእ እታ ግዝኣት ዝርከባ ስድራቤታት በቲ Say Yes! COVID 
Test (እሺ በል! ናይ COVID መርመራ) ብዝብል ተበግሶ መገዲ አቢለን ካብቲ Department of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ነጻ 
ናይ COVID-19 መርመራ COVID መርመራ ክገብራ ይክእላ ኢየን። እዙይ ካብቲ ዝኮነ ይኩን ናይ ፌደራል ተበግሶ ተወሳኪ ኢዩ። 
ኣብዚ ሐዚ እዋን ስድራቤታት ኣብ ወርሒ ክሳብ 10 ነጻ መርመራታት ሓዊሱ በቢወርሑ ክልተ ትእዛዛት ምእዛዝ ይክእሉ ኢዮም። 
ትእዛዛት ብኦንላይን ብ Home (ገዛ) - Say Yes! To Covid Test (sayyescovidhometest.org) (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) 
ወይ ብናይ DOH መስመር ስልኪ COVID-19 ብ 1-800-525-0127 ክለኣኩ ይክእሉ። ኣድላዪ ኮይኑ እንትርከብ ንምምርማር 
ምድላውን መመርመሪታት ምሳካ ምትሓዝን ጠቃሚ ኢዩ። ብሓፈሻ መርመራታት እቲ ትእዛዝ ካብ ዝተረከበሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ 
ዘለዉ 2-4 መዓልትታት ክመጽእ ይክእል ኢዩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል እቲ ግዝኣት ግን ክፈላለ ይክእል ኢዩ። 

ኣብዚ ግዜ እዚ US Food and Drug Administration (FDA፣ ናይ ኣሜሪካ ምምሕዳር ምግቢን መድሓኒትን) ካብ 2 ዓመት 
ንታሕቲ ንዝኮኑ ቆልዑ ኣብ ገዛ ዝግበር ፈጣን ናይ COVID-19 አንቲጅን መርመራ ንምጥቃም ኣይፈቀደን ወይ አየጽደቀን። ይኩን 
እንበር ገዛ ዝግበር ፈጣን ናይ አንቲጅን መርመራን ዕላማታት ድሕረ ተጋላጽነት፣ ምግላልን ናይ ምልክታት መርመራን ካብ 2 ዓመት 
ንታሕቲ ንዝኮኑ ቆልዑ ክሰርሕ ይክእል ኢዩ። ትሕቲ 2 ዓመት ንዝኮኑ ቆልዑ ንምምርማር ዝወሰኑ ወለዲታት ወይ መዕበይቲ ኣብ ገዛ 
ዝግበር ፈጣን ናይ ኣንቲጅን መርመራ ባዕሎም ንከዳልዉ ይምከር።  

FDA ኣብ ገዛ ዝግበር ናይ COVID-19 መርመራ ቅልጡፍ ኣንቲጅን ትሕቲ 2 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል 
ስለዘይፈቐደ ወይ ስልጣን ስለዘይሃበ ኣብያተ-ትምህርቲ K-12 ን ናጻ ዝተገብረ ናይ ሕክምናዊ መርመራ ስፍራ (MTS) ሕጋዊ ፍቓድ 
ዘለዎም ክንክናት ቆልዑ ን ዕድሚኦም ትሕቲ 2 ዓመት ኣብ ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ገዛ ዝግበር መርመራታት ቅልጡፍ ኣንቲጅን ክገብሩ 
ኣይፍቀደሎምን እዩ። ኣብያተ-ትምህርቲ K-12 ን ክንክናት ቆልዑ ን ንወለዲ ወይ ወሃብቲ ክንክን ንኽጥቀምሉ ኣብ ገዛ ዝግበር 
መርመራታት ቅልጡፍ ኣንቲጅን ምናልባት ክህቡ ይኽእሉ እዮም።  

እዚ ሰነድ ድሕሪ ርእሰ መርመራ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ መምርሒ ይህብ። እዚ ማለት ብመቕረቢ ክንክን ጥዕና ዘይተኣዘዘ ወይ 
ዘይተመሓደረ ባዕልኻ እትገብሮ መርመራ ማለት እዩ።  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/ti
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ርእሰ መርመራ ትጥቀም እንተድኣ ኣሊኻ ቅድሚ ነቲ መርመራ ምጥቃምካ ንምሉእ እቲ ናይ ኣፍራዪ መምርሒታት ምንባብካ 
ኣረጋግጽ። ብዛዕባ ውጽኢታትካ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ ንመቕረቢ ክንክን ጥዕና ኣዘራረብ። ገለ ኣብያተ-ትምህርትን ስራሕ ቦታታትን 
ናብ ስራሕ ወይ ቤት ትምህርቲ ንምምላስ ምናልባት ርእሰ መርመራ ይቕበሉ ይኾኑ። ንምምላስ ድሉው ምዃንካ ንምውሳን 
ንውጽኢታትካ ምስ ኣስራሒኻ፣ ቤት ትምህርቲኻ ወዘተ. ክትመያየጠሉ 

ውጽኢት ናይ ገዛእ ርእስኻ መርመራ (ነገቲቭንን ፖዘቲቭን) ብኢንተርነት ተጠቒምካ ጸብጻብ ሃብ ኣብዚ ዝስዕብ Say Yes! COVID 
Test Digital Assistant (ዲጂታል ሓጋዚ) (ብስጳንኛ ይርከብ) ዝብል ብምጥቃም ናይ ርእሰ መርመራ ውጽኢታትካ (ክልቲኦም 
ነገቲቭንን ፖዘቲቭን) ሪፖርት ግበር። መርመራኻ ካብታ መደብ Say Yes! COVID Test እንተ ዘይኣዘዝካ እኳ ዝዀነ ይኹን ናይ 
ርእሰ መርመራ ሪፖርት ንምግባር COVID መርመራምመደብ። ርእሰ መርመራታት ሪፖርት ምግባር ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ለበዳ 
COVID-19 ብዝያዳ ንኽንርድኦ ይሕግዘና። 

መርመራኻ ፖዘቲቭ እንተ ዀይኑ 

ብርእሰ መርመራ ፖዘቲቭ እንተ ዀይንካ፣ ናይ ግለላን ኣብ ዝወሰኸ ስግኣት ከቢድ ሕማም እንተ ኣሊኻ ብኸመይ ሕክምና ክትረክብ 
ከም እትኽእልን ዝገልጽን ሓበሬታ ሓዊሱ ንባዕልኻን ንኻልኦትን ብኸመይ ከም እተከላኸልን ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ እንተደሊኻ 
ናብ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን DOH ብ COVID-19 ፖዘቲቭ እንተ ኮንካ እንታይ ክትገብር ኣሎካ (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከብ) ዝብል 
መምርሒ ተወከስ። ንፖዘቲቨ ናይ መርመራ ውጽኢት መርመራ ምድጋም ኣይምከርን። ንመቕረቢ ክንክን ጥዕናኦም ብዛዕባ ፓዘቲቭ 
ውጽኢት መርመራኦም ይንገሩ ከምኡ እውን ኣብ እዋን ሕማሞም ድማ ምሳታቶም ይራኸቡ። ሕቶታት እንተ ኣልዩዎም እሞ መቕረቢ 
ክንክን ጥዕና ክረኽቡ እንተ ዘይክኢሎም ኣብ 1-800-525-0127 ናብ ቐጥታ መስመር ቴሌፎን WA DOH ይደውሉ። 

ብዛዕባ ናይ COVID-19 ቴራፒዩቲክስ (ሕክምናታትን መድሃኒታትት) ብእዋኑ ምእታው ልዑል ናይ ሕማም ሓደጋ ክቕንስ ይኽእል 
ከምኡ`ውን ኣብ ልዑል ምምዕባል ናይ ጽኑዕ ሕማም ዘለዉ ናይ COVID-19 ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ናይ ምድቃሶም 
ተኽእሎ`ውን ክንኪ ይኽእል እዩ። እቶም ኣዝዮም ናይ ምሕማም ተኽእሎኦም ዝለዐለ ዝኾኑ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት (50 ዓመት 
ካብኡ ንላዕልን ዝዕድሚኦም፣ ንዝለዓለ ዕድመ ናይ ምቅላዕ ዕድል እናወሰኸ ይኸይድ)፣ ዘይተከተቡ ወይ እዋናዊ ሓበሬታ ዘይብሎም 
ሰባት፣ ከምኡ እውን ቆልዑን ከም ድኹም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዝኣመሰለ ሓድ-ሓደ ሕክምናዊ ኩነታት ዘለዎም ኣባጽሕን 
የጠቓልል። ብቑዕ እየ ኢልካ እንተሓሲብካ፣ ብዛዕባ ናይ COVID-19 ቴራፒዩቲክስ (PrEP (ብየና ናይ ቅድመ-ተቓላዓይነት)፣ 
ሞኖክሎናል ጸረ ጓና ወይ ብኣፍ ዝውሰድ ጸረ ቫይረሳት) ናይ ብቑዕነትካ ንምፍላጥ ምስ ክንክን ጥዕና ዘቕርበልካ ኣካል ተዘራረብ። 
ኣይትደናገ፦ ውጽኢታዊ ንኽኸውን ፈለማ ምልክታት ሕማም ምርኣይ ምስጀመርካ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ሕክምና 
ኽትጅምር ኣሎካ። 

ናጻ ናይ ቴለሄልዝ ትሕዝቶታት ንምርካብ ድሌት እንተደኣ ኣሊኩም ብኽብረትኩም ናጻ ቴለሄልዝ ንህክምና COVID-19 (ብቃንቃ 
ስጳንኛ ይርከብ) ይዳህስሱ ከምኡ`ውን ቈጸራ ንምምችቻው ነቶም መምርሒታት ይስዓቡ። ንባዕሎምን ንመቕረቢ ክንክን ጥዕናኦምን 
ብዛዕባ ውሱን ስነ-ፍወሳ COVID-19 ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ን ድሕረ-ገጽ DOH ይዳህስሱ። 

ኣብ ከም ምግቢ፣ ናይ ውልቃዊ ክንክን ኣቑሑ ወይ ካልእ ዘድልዮም ነገራት ዝኣመሰሉ ኣብ ምግላል ሓገዝ ዘድልዮም እንተ ዀይኑ 
ውጽኢት ፖዘቲቭ መርመራኦም ሪፖርት ንምግባርን ምስ Care Connect ንምዝርራብ ንምሕታትን፣ ወይ ን Care Connect 
(ተወሰኽቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ንምርካብ ብ 1-800-525-0127 ናብ ናይ ቀጥታ መስመር ቴሌፎን WA DOH ይደውሉ። ኣብ ምግላል 
ሓገዝ ዘድልዮም እንተ ዀይኑ ብኽብረቶም ሓገዝ ኣብ ምርካብ ንዘጋጥሙ ምድንጓያት ንምክልኻል በቲ ናይ ቐጥታ መስመር ኣቢሎም 
ናይ መርመራ ውጽኢቶም ሪፖርት ይግበሩ።  

ነቶም ምሳኹም ናይ ቀረባ ንኽክእ ዘለዎም ምናልባት ን COVID-19 ተቓሊዖም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ይንገሩ ከምኡ'ውን ናብ COVID-
19 ንዘለዎ ሰብ ተቓሊዖም ነይሮም ይኽእሉ እንተኾይኖም እንታይ ከም ዝገብሩ (ተወሰኽቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ይልኣኽዎም። ናይ 
ቀረባ ንኽክእ ምንባር ማለት ብሓፈሻ ሓደ ሰብ ካብ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ ብውሑዱ ን15 ጠቅላላ ደቓይቕ 
ወይ ልዕሊኡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ግዜ ጸኒሑ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን፣ ንሓደጋ ምቅላዕ ዝውስኽ ኩነታት ከም ዕጹው ቦታታት፣ 
ድኹም ንፋስ ወይ ከም ምጭዳር ወይ ደርፊ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ዝፍፀመሎም ቦታታት እንተጸኒሕካ ዋላ ልዕሊ 6 ጫማ ርሒቖም 
እንተሃለዉ ንኻልኦት ናይ ምልካፍ ሓደጋ ገና ኣሎ ካባኻ። ዝዀነ ይኹን ምልክታት ሕማም ቅድሚ ምርኣዮም ካብ 48 ሰዓታት (ወይ 
2 መዓልቲታት) ጀሚሮም ከምኡ'ውን ምልክታት ሕማም ምስ ኣማዕበሉ እንተወሓደ ን10 መዓልቲታት COVID-19 ከስፋሕፍሑ 
ይኽእሉ እዮም። ምልክታት ሕማም እንተደኣ ዘየማዕቢሎም ግን ድማ ን COVID-19 ብመርመራ ፖዘቲቭ እንደኣ ኾይኖም 
ብመርመራ ፖዘቲቭ ቅድሚ ምኳኖም ካብ 48 ሰዓታት (ወይ 2 መዓልቲታት) ጀሚሮም ከምኡ'ውን ብመርመራ ፖዘቲቭ ድሕሪ 
ምኳኖም እንተወሓደ ን10 መዓልቲታት COVID-19 ኣስፋሕፊሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከም ሕጂ እውን ምልክታት ሕማም ስለ 
ዘሎዎም ወይ ከቢድ ሕማም ስለ ዝሓመሙ ወይ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ናይ ግለላ እዋኖም ካብ 10 
መዓልቲታት ዝነውሐ እንደኣ ኾይኑ ኣብ መውዳእታ ናይ ግለላ እዋኖም ከም ኣላጋቢ ተጌሮም እዮም ዝረኣዩ። ምሳኹም ናይ ቀረባ 
ንኽክእ ንዘለዎም ሰባት ምናልባት ን COVID-19 ተቓሊዖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምፍላጥ ንኹሉ ሰብ ኣብ ምክልኻል እዮም 
ዝሕግዙ ዘለዉ።  

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TI.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/hhekemenaataate-covid-19
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
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እንተድኣ WA Notify (WA ሓባሪ) (ተወሰኽቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ዝጥቀሙ ኾይኖም እሞ ብርእሰ መርመራ ን COVID-19 ፖዘቲቨ 
እንተኾይኖም ኣቃሊዖኹሞም ክትኮኑ ንእትኽእሉ ካልኦት ተጠቀምቲ ስመ ኣልቦ ብዝኾነ መንገዲ ንምጥንቃቕ መረጋገጺ ኮድ 
ብምሕታትን ውፅኢትኩም ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ብምርግጋጽን WA Notify ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ነቶም ተቓሊዖም ክኾኑ 
ተኽእሎ ዘለዎም ስለዚ ድማ ንባዕሎምን ኣብ ጥቓኦም ንዘለዉ ሰባት ንምክልኻል ምናልባት መጠንቐቕታታት ክወስዱ ምስ ዝኽእሉን 
ነቲ ኣፕሊኬሽን ንዝጥቀሙ ሰባት ከፍልጥ እዩ። WA Notify ክትጥቀም ከለኻ ዝኾነ ውልቃዊ ወይ ዝልለ ሓበሬታ ኣይእከብን ወይ 
ኣይካፈልን። ናይ መረጋገፂ ኮድ ንምሕታት፦ 

1. ሞባይል መሳርሒኻ (Android ወይ iPhone) ብምጥቃም፣ ነቲ QR ኮድ ስካን ምግባር ወይ መረጋገጺ ኮድ ሕተት 
(እንግሊዝ ጥራይ)፦  

 

2. WA Notify ዝጥቐም ናይ መሳሪሒኻ ቑጽሪ ተሌፎንካ ከምኡ’ዉን ዕለት ናይ COVID-19 ፖዘቲቭ ምርመራኻ የእቱ። 
3.  “Continue” ("ቀጽል") ዝብል ምረጽ። 

ብ WA Notify ናይ መረጋገጺ ኮድ ክትሓትት ምስ ዘይትኽእል፣ ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ COVID-19 ቐጥታ መስመር ቴሌፎን ብ 1-
800-525-0127 ክትድዉል ኣለካ ቐጺልካ ንምልክት # ብምጥዋቕ ነቶም ሰራትተኛታት ናይ ቐጥታ መሰመር ናይ WA Notify 
ተጠቓማይ ምዃንካ ሓብሮም። እቶም ናይ ቐጥታ መስመር ሰራሕተኛታት ንኻልኦት ናይ WA Notify ተጠቐምቲ ተቓሊዖም ክኾኑ 
ዝኽእሉ ከተጠንቕቐሉ እትኽእሉ ናይ መረጋገጺ ሊንክ ክህብኹም እዮም። 

ብኽብረቶም ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ WANotify.org (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ዝርከብ “ብርእሰ መርመራ ን COVID-19 ፖዘቲቭ 
እንደኣ ኾይኖም ከመይ ጌሮም ንኻልኦት ከምዘፍልጡ”  (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ዝብል ክፋል ይዳህስሱ። ስልኪ ቁጽሮም 
ከመይ ከም ዝውስኹ ሓዊሱ ብዛዕባ WA Notify ዝያዳ ኽፈልጡ እንተ ደልዮም ን WANotify.org (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) 
ይዳህስሱ። 

መርመረኦም ነገቲቨ እንተድኣ ኾይኑ  

ነገቲቭ ናይ መርመራ ውጽኢት ማለት እቲ ጠንቂ COVID-19 ዝዀነ ቫይረስ SARS-CoV-2 ኣብቲ ግዜ እቲ በቲ መርመራ 
ኣይተረኽበን ማለት እዩ።  

ተኸታታሊ (Serial) መርመራ ሓደ ሰብ ብዙሕ ግዜ፣ ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሒደት መዓልትታት መርመራ ክገብር ከሎ እዩ። 
ብተደጋጋሚ መርመራ ብምግባር ን COVID-19 ብዝያዳ ቅልጣፈ ክፈልጡንን ዝርጋሐ እቲ ረኽሲ ክንክዩን ይኽእሉ እዮም። ናይ 
ውልቀ መመርመሪታት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኣይ መርመራ እዮም ዝመጽኡ ከምኡ እውን ብተኸታታሊ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕሉ 
እዮም ተነዲፎም። ናይ መጀመርታ ርእሰ መርመራኦም ነገቲቭ እንተድኣ ኾይኑ ተኸታታሊ መርመራ ንምግባር ናይ ኣፍራዪ 
መምርሒታት ክኽተሉ ኣለዎም። እዚኣቶም ናይ ተለምዶ መርመራ እንተወሓደ ኣብ 24 ሰዓታትን ኣብ መንጎ መርመራታት ካብ 48 
ሰዐታት ዘይበዝሐን እንተወሓደ ኣብ ሰለስተ መዓልቲታት ክልተ ግዜ ክግበሩ እዮም ጻውዒት ዝገብሩ። ብዛዕባ ናይ መርመራ 
ውጽኢታቶም ወይ ተኸታታሊ መርመራታቶም ዝኾነ ይኹን ሕቶታት እንተድኣ ኣልይዎም ንመቕረቢ ክንክን ጥዕና የዘራርቡ።  

ኣብ ገዛ ብዝተገብረ ናይ COVID-19 ኣንቲጅን መርመራ ዝተረኸበ ነገቲቭ ውጽኢት ሓደ-ሓደ ግዜ ናይ “ሓሶት ነገቲቭ” ውጽኢት 
ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት እቲ መርመራ ነቲ ኣብ ናይ ኣፍንጫኦም ሕሳስ ቅምሶ ዝነበረ ቫይረስ SARS-CoV-2 ኣይረኸቦን 
ማለት እዩ። ምልክታት COVID-19 ወይ ዝለዓለ ብረኽሲ COVID-19 ናይ ምትሓዝ ዕድል እንተ ኣልይዎም (ከም ናይ COVID-19 
ደረጃ ማሕበረሰብ (ብስጳንኛ ይርከብ) ዝለዓለ ኣብ ዝኾነሉ ከባቢ ምንባር ወይ ድማ COVID-19 ንዘለዎ ሰብ ተቓሊዖም እንተ ኔሮም) 
መርመራ ምግባር ይድገሙ። 

• ኣብ መፈለምታ ብምርመራ ነገቲቭ ኮይኖም እንተነይሮም እሞ ናይ COVID-19 ምልክታት እንተ`ደኣ ኣልይዎም እንተውሓደ 
ምልክታቶም ምስጀመሩ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትታት አብ ነፍሲ ወከፍ 24-48 ሰዓታት ዳግመ መርመራ ይግበሩ።  

https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/wa-nati-naaye-semaaretefone-aapelikeeshene-kame-etaqhaalea-zehhebere-meleketaataate-aafaalatha
https://g.co/ens/report
https://www.wanotify.org/
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/wa-nati-naaye-semaaretefone-aapelikeeshene-kame-etaqhaalea-zehhebere-meleketaataate-aafaalatha#1
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/wa-nati-naaye-semaaretefone-aapelikeeshene-kame-etaqhaalea-zehhebere-meleketaataate-aafaalatha#1
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/wa-nati-naaye-semaaretefone-aapelikeeshene-kame-etaqhaalea-zehhebere-meleketaataate-aafaalatha
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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• ምልክታት COVID-19 እንተ`ደኣ ዘይኣልይዎም እሞ ምናልባት ን COVID-19 ተቓሊዖም እንተ ኔሮም፣ ድሕሪ ናይ 
መጀመርታ ነገቲቨ መርመራ ኣብ ዘለዉ 24-48 ሰዓታት ብናይ ኣንቲጅን መርመራ ዳግመ መርመራ ይግበሩ። እቲ ካልኣይ 
መርመራ ነገቲቭ እንተኾይኑ፡ ግን ከኣ ስክፍታታት COVID-19 እንተሃልዮም፡ ድሕሪ ካልኣይ ነገቲቭ መርመራ ድሕሪ 24-
48 ሰዓታት፡ ብድምር እንተወሓደ 3 መርመራታት ዳግማይ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። ብናይ ኣንቲጀን መርመራ 3 ግዜ 
ክትምርመር እኹል ትሕዝቶ እንተዳኣ ዘይብልካ ኮይኑ፣ እዚ ድማ ብመሰረት ጸጋታትካን በቲ ንዓን ነቶም ኣብ ከባቢኻ 
ንዘለዉን ብዝህልዎ ደረጃ ሓደጋን ዉሑድ መርመራ ምግባር ቅቡል እዩ። 

• ውጽኢታት ዳግመ መርመራታቶም ነገቲቭ እንተ`ኾይኖም ግን ድማ COVID-19 ክህልዎም ከም ዝኽእል ዝሻቐሉ ኾይኖም፣ 
መርመራ ኣንቲጅን ብምጥቃም ደጊሞም ክምርመሩ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም፤ ናይ ቤተ-መርመራ ኣብ ሞለኲል ዝተመርኮዘ 
መርመራ ምርካብ ኣብ ግምት የእትዉ ወይ ድማ ናብ መቕረቢ ክንክን ጥዕናኦም ይደውሉ። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ን DOH ጥዕናኣዊ ንዘይኮኑ ቦታታትን ህዝብን ዝኸውን ናይ ምልክታት ሕማም ናይ ውሳነ ኦም (ተወሰክቲ ቋንቋታት 
ይርከቡ) ይመልከቱ። 

COVID-19 ንዘለዎ ሰብ ተቓሊዖም እንተ ኔሮም እሞ ብተኸታታሊ ነገቲቭ እንተኾይኖም፣ ኣብ COVID-19 ንዘለዎ ሰብ ተቃሊዕካ 
እንተኔርካ እንታይ ትገብር (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) ንዘሎ መምርሒ ምኽታል ይቐጽሉ።  

ውጽኢትካ ዘይግቡእ ወይ ጌጋ ዘርኢ እንተዀይኑ 

ሓድሓደ ግዜ እቶም ውጽኢታት ግልጺ ኣይኮኑን ወይ ኣብ መደምደምታ ዘየብጽሑን እዮም፤ ከምኡ'ውን እቲ ምርመራ ውጽኢታትካ 
ነገቲቨ ወይ ፖዘቲቭ ምዃኖም ክነገር ኣይኽእልን። ዘይግቡኣት ውጽኢታት ብብዙሓት ምኽንያታት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም፤ ንኣብነት 
ምናልባት ናቶም ቅምሶ ኣካል ብልክዕ ዘይተኣከበ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እቶም ናይ ውልቀ መመርመሪ ተበላሽዩ ክኸውን 
ይኽእል። ዘይግቡኣት ውጽኢታት መርመራ ሳሕቲ ዘጋጥሙ እኳ እንተ ዀኑ ከጋጥም ግን ይኽእሉ እዮም። 

እቲ መርአዪ (display) ናይ ርእሰ መርመራ ዘይግቡእ ውጽኢት ወይ ናይ መርመራ ስሕተት ዘርኢ እንተኾይኑ እቲ ምርመራ ብግቡእ 
ኣይሰርሐን። እዚ እንተድኣ ኣጋጢሙ፣ ካልእ መርመራ እንተ ኣልዩ ነቲ መርመራ ብሓዱሽ ናይ መርመራ መሳርሒ ይድገሙ። 
ሕጂ'ውን እቲ ካልኣይ ውጽኢት ዘይግቡእ እንተኾይኑ ነቶም መምርሒታት ይወከሱ ከምኡ`ውን ንሓገዝ ነቲ ኣፍራዪ የዘራርቡ። ካብ 
መቕረቢ ክንክን ጥዕና ወይ ድማ ካብ ህዝባዊ ናይ ጥዕና መርመራ ስፍራ (ተወሰክቲ ቋንቋታት ይርከቡ) እውን ክምርመሩ ይኽእሉ 
እዮም። 

ተወሳኺ ናይ COVID-19 ሓበሬታን ምንጭታትን  

ኣብቲ እዋናዊ ናይ COVID-19 ኩነታት ኣብ ዋሽንግተን (እንግሊዝኛ ጥራይ) እዋናዊ ሓበሬታ ዝረኸብካ ኹን፤ ናይ Inslee ኣመሓዳሪ 
ኣዋጃት (ብቻይንኛ (ዝተቓለለ)፣ ኮሪያኛ፣ ሩስያኛ፣ ስጳንኛን ቬትናምኛን ይርከቡ – ኣብ ጫፍ ድህረ ገጽ ካብ ዘሎ ዝርዝር ምረጽ)፤ 
ምልክታት ሕማም (ብተወሰኽቲ ቋንቋታት – ብቻይንኛ (ዝተቓለለ)፣ ኮሪያኛ፣ ስጳንኛ፣ ቬትናምኛ ይርከቡ)፣ ብኸመይ ከምዝዝርጋሕ 
(ብተወሰኽቲ ቋንቋታት – ብቻይንኛ (ዝተቓለለ)፣ ኮሪያኛ፣ ስጳንኛ፣  ቬትናምኛ ይርከቡ)፣ሰባት ብኸመይን መዓስን ክምርመሩ 
ኣለዎም (ብተወሰኽቲ ቋንቋታት ይርከብ)፣ ከምኡ'ውን ክታበታት ኣበይ ከም እትረክብ (ብተወሰኽቲ ቋንቋታት ይርከብ)። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ንዝሕተቱ ሕቶታት (እንግሊዘኛ ጥራሕ) ርአ። 

ናይ ሓደ ሰብ ዓሌት/ብሄር ወይ ዜግነት ኣብ ናይ COVID- 19 ልዑል ሓደጋ ዘእትዎ ኣይኮነን። ይኹን እምበር፣ ሓበሬታታት ከም 
ዝገልጽዎ ዝተፈላልየ ሕብሪ ዘለዎም ማሕበረሰባት ብዘይተመጣጣንነት COVID-19 ይጽለዉ ኣለዉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብሰንኪ 
ሳዕቤናትን ዓሌትነት፣ ከምኡ’ውን ብፍላይ ድማ ቅርጻዊ ዓሌትነት፣ ነቶም ገለ ጉጅለታት ንርእሶምን ንማሕበረሰቦምን ክከላኸሉ 
ውሑዳት ዕድላት ስለዝገድፍ እዩ። ነውሪ ነቲ ሕማም ንምቅላስ ኣይሕግዞን እዩ (እንግሊዝኛ ጥራይ)። ወረታትን ግጉይ ሓበሬታን 
ንኸይዝርጋሕ ቅኑዕ ሓበሬታ ጥራይ ኣካፍል። 

• ናይ WA State Department of Health ግብረ መልሲ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) (ብተወሰኽቲ ቋንቋታት ይርከብ) 
• ክፍሊ ጥዕና ኽባቢኻ ወይ ኣውራጃኻ ርኸብ (እንግሊዘኛ ጥራይ) 
• Centers for Disease Contol & Prevention (CDC፣ ማእከል ቍጽጽርን ምክልኻልን ሕማም) ኮሮናቫይረስ 

(COVID-19) (ብተወሰኽቲ ቋንቋታት – ብቻይንኛ (ዝተቓለለ)፣ ኮሪያኛ፣ ስጳንኛ፣ ቬትናምኛ ይርከብ) 

ዝያዳ ሕቶታት ዶ ኣለኩም? ናብ ሓበሬታ COVID-19 መስመር ስልክና ብ 1-800-525-0127 ደውሉ። ናይ ቀጥታ መስመር ዝሰርሕሉ 
ሰዓታት፦ 

• ሰኑይ፣ ካብ 6 ቅ.ቀ ክሳዕ 10 ድ.ቀ 
• ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ካብ 6 ቅ.ቀ ክሳዕ 6 ድ.ቀ  
•  ዝብዓሉ ሃገራውያን በዓላት (ብእንግሊዝኛ ጥራሕ) ካብ 6 ቅ.ቀ ክሳዕ 6 ድ.ቀ  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/naaye-covid-19-maremaraa
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/naaye-covid-19-maremaraa
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/ketaabate-kovide-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ti/emergencies/covid-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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ንኣገልግሎት ትርጕም ክምልሱልካ ከልዉ ን # ፅቀጥ ቀፂልካ ቋንቋኻ ተዛረብ። ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጥዕና፣ ውጽኢት መርመራ 
ንዝህልውኹም ሕቶታት ብኽብረትኩም ናብ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ተወከሱ። 

እዚ ሰነድ እዚ ብኻልእ ናይ ሰነድ መልክዕ ንምሕታት ናብ 1-800-525-0127 ይደዉሉ። ጽሙማን ወይ ንምስማዕ ዝኸብዶም 
ዓማዊል፣ ብኽብረትኩም ብ 711 ናብ (Washington Relay) ደዉሉ (እንግሊዘኛ ጥራይ) ወይ civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል 
ልኣኩ። 
 

https://hamiltonrelay.com/washington/
file:///C:/Users/User/Downloads/ናብዚኢመይልይለኣኩ፦civil.rights@doh.wa.gov

