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ን COVID-19 ዘለዎ ሰብ ተቓሊዕኻ እንተኔርካ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት
ናይ ኦክቶበር 24/2022 ለዉጥታት ጽሟቝ ሓሳባት
•
•
•
•

ንሓፈሻዊ ህዝቢ ዝተኣልየ ናይ ምውሻብ ለበዋ
እዋናዊ ናይ መርመራ ለበዋታት
ኣብ ዝተወሰኑ ናይ መአከቢ ቦታታት ንዝጸንሑ ወይ ዝሰርሑ ሰባት ዝተመሓየሸ ሓበሬታ
ን COVID-19 ተቓሊዖም ዝነበሩን ሕጂ ንዝሓመሙን ሰባት ዝተመሓየሹ ለበዋታት

መእተዊ
ን COVID-19 ተቓሊዕኻ እንተኔርካ ወይድማ ዝተቓላዕኻ ኮይኑ እንተተሰሚዑካ እቲ ቫይረስ ናብ ገዛኻ ናብ ዘለዉን ናብ
ማሕበረሰብን ንከይመሓላለፍ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ። ብኽብረትካ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መምርሒ ተኸተል። ብኽብረትካ
ንፍሉይ ቦታታት ዚኸውን ተወሳኺ መምርሒ ኣብዚ ኣስተብህለሉ፦
•
•

ኣብ ትካል ክንክን ጥዕና ዝሓድሩ፣ ዝሰርሑ ወይ ዝበጽሑ ሰባት ነቲ ኣብ ግዝያዊ ለበዋታት ምክልኻልን ምቁጽጻርን
ረኽሲ SARS-CoV- 2 ኣብ ቦታታት ክንክን ጥዕና ዘሎ መምርሒ ክኽተሉ ይግባእ። (ብቋንቋ እንግሊዘኛ ጥራይ)
ኣብ ዝተጨናነቐ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ግዝያዊ መንበሪ ሰራሕተኛ፣ ንግዳዊ ናይ ባሕሪ ቦታታት፣ መአረሚ ወይ መዳጎኒ
ቦታታት፣ መዕቆቢ ገዛ ዘይብሎም ወይ መሰጋገሪ ኣባይቲ ትሰርሕ ወይ ትጸንሕ እንተኾንካ፡ ኣብ ትሕቲ ኣብ
ዝተወሰኑ ናይ መአከቢ ቦታታት ንዝጸንሑ ወይ ዝሰርሑ ሰባት ሓበሬታ ዝተዘርዘረ መምርሒ ተኸተል።

Local health jurisdictions (ናይቲ ከባቢ ምምሕዳራት ጥዕና) ናይ ስቱርነት መሰሎም ኣብ ከም ምቁጽጻር ለበዳ
ከምኡ’ውን ናይ ምክልኻል ስጕምትታት ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል፣ ነዞም ለበወታት ንምንካይ ወይ ንምስፋሕ፣ ዝኣመሰሉ
ኣብ ግምት ኣብ ምእታዉ ክጥቐሙሉ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ኣብ Revised Code of Washington (RCW፣ እተኣረመ
ኮድ ዋሺንግተን) 70.05.070 ዝተገልጸ (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ናይቲ ከባቢ ሓለፍቲ ጥዕና ንዝርግሐ ናይ ተላባዒ
ሕማም ንምቁጽጻርን ንምክልኻልን ኣድላዪ ዝበልዎ ስጉምትታት ክወስዱ ይኽእሉ።

ምስ ሓደ ብ COVID-19 ዝተለኽፈ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ነይሩኒ ግን ኣይሓመምኩን። እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ካብ ናይ መወዳእታ ምቅላዕካ ድሕሪ 3-5 መዓልታት መርመራ COVID-19 ግበር።
•
•

•

ንናይ ምርመራ ፖዘቲቭ ውጽኢት እንተትረኺቡካ ኣብ ብ COVID-19 እንተታሒዝካ እንታይ ክትገብር ዝብል
መምርሒ ተኸተል። (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ)
ብናይ ኣንቲጀን መርመራ ነገቲቭ ውጽኢት እንተተረኺቡካ፡ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ኣሉታዊ መርመራ ድሕሪ 24-48
ሰዓታት ናይ ኣንቲጀን መርመራ ዳግማይ ግበር። 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። ኣብ ሳልሳይ መርመራ ነገቲቭ ውጽኢት እንተረኺብካ፣
COVID-19 ክህልወካ ከምዝኽእል ስክፍታ እንተሃልዩካ፡ መርመራ ኣንቲጀን ዳግማይ ክትገብር፡ ኣብ ሞለኪዩላዊ
ዝተመርኮሰ መርመራ ላቦራቶሪ ክትገብር ወይ ድማ ናብ ወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ ክትድውል ኣብ ግምት ከተእቱ
ትኽእል ኢኻ። ብናይ ኣንቲጀን መርመራ 3 ግዜ ክትምርመር እኹል ጸጋታት እንተዘይብክካ ብመሰረት ጸጋታትካን
ኣባኻን ኣብ ከባቢኻን ብዝህልዎ ደረጃ ሓደጋን መርመራ ምግባር ቅቡል እዩ።
ን COVID-19 እንተተቓሊዕካ እንተኔርካን ምልክት ሕማም ዘይብልካን ግና COVID-19 ኣብ ዝሓለፉ 30
መዓልታት እንተነይሩካን መርመራ ምግባር ኣይምከርን። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 30-90 መዓልታት COVID-19
ሓሚምካ እንተኔርካ፡ መርመራ ኣንቲጀን (ናይ PCR መርመራ ዘይኮነ) ተጠቐም፡ ምኽንያቱ ውጽኢት PCR ዋላ
ሓድሽ፡ ንጡፍ ረኽሲ እንተዘይሃለወ ብቐጻሊ ኣወንታዊ ውጽኢት ከርኢ ስለዝቕጽል።

ድሕሪ ናይ መወዳእታ ምስ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ምርኻብ ዘለዉ 10 መዓልታት እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ውሰድ፦

•

•
•
•
•
•

ኣብ ገዛን ኣብ ህዝባዊ ቦታታትን ኣብ ከባቢ ካልኦት ሰባት ኣብ እትኾነሉ ልዑል ፅርየት ዘለዎ መሸፈኒ ኣፍን
ኣፍንጫን (ማስክ) ወይ መተንፈሲ (ኩሎም ቋንቋታት ኣለዉ) ግበር። መርመራ COVID-19 ነገቲቭ ውጽኢት
እንተረኸብካ'ውን ማስክ ምግባር ቀጽል።
o ማስክ ክትገብር ናብ ዘይትኽእለሉ ቦታታት ኣይትኺድ።
o ሓደ ሰብ ትሕቲ 2 ዓመት ብምዃኑ ወይ ድማ ማስክ ከይገብር ዝኽልክል ስንክልና ሃልይዎ ማስክ ክገብር
እንተዘይክኢሉ፡ ምትሕልላፍ ንምክልኻል ካልእ መከላኸሊ ስጉምትታት (ከም ምምሕያሽ ንፋስ
ምውሓዝ) (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ኣብዘን 10 መዓልታት ክጥቀሙ ይግባእ።
ኣብ ከባቢ ኣብ ልዑል ሓደጋ ከቢድ ሕማም ዝርከቡ ሰባት ካብ ምዃን ተቖጠብ፣ (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ይርከቡ)
ከምኡ’ውን ናብ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ቦታታት (ንኣብነት፡ ትካላት ክንክን ጥዕና) ኣይትኺድ።
ምልክታት COVID-19 ተዓዘብ። (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ)
ምልክታት እንተማዕቢሎም ምርመራ ግበር (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ከምኡ'ውን ኣብ ትሕቲ ምስ ሓደ ብ
COVID-19 ዝተለኽፈ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ነይሩኒ ሕጂ ድማ ሓሚመ ኣለኹ ዝብሉ ስጉምትታት ተኸተል። እንታይ
ክገብር ኣለኒ?
ንሓበሬታ ብዛዕባ ጉዕዞ ጉዕዞ | Centers for Disease Control & Prevention (CDC፣ ማእከል ቍጽጽርን
ምክልኻልን ሕማም) (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ርአ።
ርእሰ-መርመራ ትገብር እንተሃሊኻ ንመምርሒ ግዝያዊ መምርሒ ርእሰ-መርመራ SARS-CoV-2 (wa.gov)
(ብእንግሊዘኛ ጥራይ) ርአ።

ኣብ ገዛውቲ ዘጋጥሙ ምቅላዓት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ብ COVID-19 ዝተለኽፉ ውልቀሰባት ንነዊሕን ተደጋጋምን ርክብ
ብምህላው ይስዕቡ። ኣብ ገዛኻ ብቐጻሊ ን COVID-19 እንተተቓሊዕካ፡ ካብታ ንመጀመርታ ግዜ ዝተቓላዕካላ ግዜ ጀሚርካ
ክሳብ ምስ ብ COVID-19 ዝተለኽፈ ሰብ ናይ መወዳእታ ርክብ ዝገበርካላ ን 10 መዓልታት ንምልክታት COVID-19
ተዓዘብን ኣብ ከባቢ ካልኦት ሰባት ኣብ እትኾነሉ ኣብ ገዛኻን ኣብ ህዝባዊ ቦታታትን ልዑል ፅርየት ዘለዎ ማስክ ወይ
መተንፈሲ መሳርሒ ግበር። ድሕሪ ናይ መጀመርታ ምቅላዕካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3-5 መዓልታት፡ ድሕሪ ናይ መወዳእታ
ምቅላዕካ ምስቲ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ 3-5 መዓልታት መርመራ ግበር።

ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ መአከቢ ቦታ ንዝቕመጡ ወይ ንዝሰርሑ ሰባት፦
ካብ መዳይ ጥዕና ወጻኢ ኣብ ዝኾኑ መአከቢ ቦታታት ምውሻብ ድሕሪ ሕጂ መደበኛ ለበዋ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኣብ
ትሕቲ ዝተወሰኑ ኩነታት ኣብዞም ዝስዕቡ ካብ ክንክን ጥዕና ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ምትእኽኻብ ቦታታት ምውሻብ ክሕሰብ
ይኽእል እዩ፦
•
•
•
•
•

መእሰሪታትን መዳጎኒ ቦታታትን
ናይ ገዛ ዘይብሎም መዕቆቢታትን መሰጋገሪ ኣባይትን
ብሰንኪ ባህሪ ናይቲ ስራሕ ኣካላዊ ርሕቀት ዘየፍቅድ ዝተጨናነቐ ናይ ስራሕ ቦታታት (ንኣብነት፡፦ መኽዘናት፣
ፋብሪካታት፣ መዐሸጊ መግብን መስርሒ ስጋን ከምኡ’ውን ብኣስራሒ ዝወሃብ መጓዓዝያ)
ግዝያዊ መንበሪ ሰራሕተኛታት
ናይ ባሕሪ ንግዳዊ ቦታታት (ብእንግሊዝኛ ጥራይ) (ንኣብነት፦ ንግዳዊ መራኽብ ምግቢ ባሕሪ፣ ናይ ጽዕነት
መራኽብ፣ ናይ ሽርሽር መራኽብ)

ምውሻብ ክሕሰበሉ ዝኽእል ኩነታት፦
•
•

ምቁጽጻር ለበዳ፡ ብፍላይ ካልኦት ናይ ምቅላል ስጉምትታት ምትሕልላፍ ንምዕጋት ዕዉታት እንተዘይኮይኖም
ን COVID-19 ዝተቓልዑ ሰባት ከም መርመራን ማስክ ምግባርን ዝኣመሰሉ ካልኦት ናይ ምክልኻል ስጉምትታት
እንተዘይሃልዮም

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ ኣብ ደረጃ ምጽውዋር ዝምርኮስ ብመሰረት COVID-19 ዝፀንሐሉ ግዜ ካብ ናይ መወዳእታ
ምቅላዕ ጀሚሩ ንውሓት ግዜ ውሸባ ካብ 5-10 መዓልታት ክኸውን ኣለዎ። ናይ ምውሻብ ግዜ ንምሕሳብ፡ ኣብቲ ተላባዒ
ግዜኡ ምስቲ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ዝተቓላዕካሉ ዕለት መዓልቲ 0 እዩ። 1ይቲ መዓልቲ ምስ COVID-19 ዘለዎ ሰብ
ንመወዳእታ ግዜ ብቐረባ ርክብ ዝገበርካላ ናይ መጀመርታ ምልእቲ መዓልቲ እያ።
ኣማራጺታት ምውሻብ እውን ክሕሰቡ ይኽእሉ እዮም ከም ሓደ ሰራሕተኛ ብርሑቕ ክሰርሕ ምግባር ወይ ድማ ንግዚኡ
ናብቲ ውልቃዊ ናይ ስራሕ ቦታን ጽቡቕ ንፋስ ዝኣትዎን ከባቢ ናይቲ መሳለጥያ ዳግማይ ምምዳብን ዝበሉ።
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ኣብዞም ቦታታት ዘለዉ ሰባት እውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣብ ትሕቲ “ምስ ናይ COVID-19 መርመራ ገይሩ ፖዘቲቭ
ዉፅኢት ዝረከበ ሰብ ብቐረባ ርክብ ነይሩኒ ግን ኣይሓመምኩን” ዝተገልጸ መምርሒ ክኽተሉ ይግባእ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?
መሳለጥያታት ኣብ ሓደ ኩነታት ምውሻብ ወይ ኣማራጺ ምውሻብ ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን ብዝብል ምስ ናይ ከባቢኦም ናይ ጥዕና
በዓል ስልጣን ክመኻኸሩ ይኽእሉ እዮም፤ መሳለጥያታት ድማ ዝኾነ ናይ ከባቢኦም ናይ ጥዕና ብበዓል ስልጣን መምርሒ
ክኽተሉ ይግባእ። ውሸባ ክሕሰብ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት ናይ ከባቢ ጥዕና በዓል መዚ ምውሻብ ክጠልቡ ይኽእሉ እዮም።

ን COVID-19 ብኸመይ ተቓሊዐ?
እቲ ጠንቂ COVID-19 ቫይረስ ብዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎም ኣብ አየር ዝብተኑ ንጥረ ነገራት ዝመሓላለፍ ኮይኑ፣ ብቐረባ
ርክብ ክለኽፉ ዝኽእሉ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ ከምኡ’ውን ኣብ ኣየር ተዛሚቶም ክጸንሑ ዝኽእሉን ክሳብ ርሑቕ
ክመሓላለፉ ዝኽእሉን ብፍላይ ኣብ ትሑት ዙረት ንፋስ ዝለዎ ናይ ውሽጢ ገዛውቲ የጠቓልሉ። COVID-19 ዘለዎም ሰባት
ምልክታት ቅድሚ ምርኣዮም ክልተ መዓልታት (ወይ ምልክታት እንተዘይተራእዮም ክልተ መዓልትታት ቅድሚ እቲ ፖዘቲቭ
ውጽኢት ዝርከበሉ መርመራኦም ዝግበረሉ ዕለት) ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ምልክታት ምምዕባሎም ድሕሪ 10 መዓልታት (ወይ
ምልክታት እንተዘይተራእዮም ድሕሪ 10 መዓልታት ድሕሪ ፖዘቲቭ ውጽኢት ዝተረኽበሉ መርመራ) ነቲ ቫይረስ ናብ
ካልኦት ሰባት ከመሓላልፉ ይኽእሉ። ሓደ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ናይ ተነጽሎ ግዜኡ ካብ 10 መዓልታት እንተነዊሑ
(ንኣብነት፦ ኣዝዩ ስለ ዝሓመመ ወይ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ስለዝተዳኸመ) ክሳብ መወዳእታ ናይ ተነጽሎ ግዜኡ
ከመሓላልፍ ይኽእል። ሓደ ብ COVID-19 ዝተለኽፈ ሰብ ብውሑዱ ድሕሪ 5 መዓልታት ተነጽሎ፡ ጽቡቕ ስምዒት ኣብ
ዝስምዖ እዋን ክልተ ተኸታተልቲ ናይ ነገቲቭ COVID-19 መርመራታት ብ 24-48 ሰዓታት ተፈላልዮም እንተድኣ
ተገይሮምሉ፡ ድሕሪ ደጊም ከም ተላባዒ ኣይቁጸርን።
ብሓፈሽኡ ናይ ቐረባ ርክብ ማለት እንተ ወሓደ ን15 ደቒቕ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ምስ ሓደ COVID-19
ዘለዎ ሰብ 6 ፊት ቐሪብካ ነይርካ ማለት ኢዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ከም ዕጹው ቦታታት፣ ትሑት ንፋስ ዝኣትወሉ ቦታታት
ወይ ሰባት ከም ምጭዳር ወይ ምድራፍ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ዝፍጽሙሎም ቦታታት ዝኣመሰሉ ናይ ምቅላዕ ሓደጋ ዝውስኹ
ኩነታት እንተሃሊኻ ዋላ እኳ እቲ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ካባኻ ልዕሊ 6 ጫማ ርሒቑ እንተሃለወ ክትቃላዕ ትኽእል ኢኻ።
ገለ ሰባት ከመይ ከምዝተቓልዑ ከይፈለጡ ብ COVID-19 ይልከፉ።

ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ቃለ-መሕተት ምስታፍ
ሓደ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ቐረባ እዋን ምሳኻ ናይ ቐረባ ርክብ ከም ዝነበሮም ንህዝባዊ ጥዕና እንተ ነጊርዎ፤ ካብ
ህዝባዊ ጥዕና ብመልእኽቲ ሞባይል ወይ ብተሌፎን ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቃለ-መሕተት ዝገብረልካ ሰብ እንታይ
ክትገብር ከምዘለኻን እንታይ ሓገዛት ክትረክብ ከምትኽእልን ክትርዳእ ክሕግዘካ እዩ። እቲ ቃለ-መሕተት ዝገብረልካ ሰብ
ንስምካ ዝሃቦ ሰብ ኣይክነግረካን እዩ።

ምስ ብ COVID-19 ዝተለኽፈ ሰብ ብቐረባ ተራኺበ ኔረ ሕጂ ድማ ሓሚመ ኣለኹ። እንታይ ክገብር
ኣለኒ?
ን COVID-19 እንተተቓሊዕካን ምልክታት (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) (ዋላ ቀለልቲ) ፣ እንተኣማዕቢልካን ኩነታት
ክታበት ብዘየገድስ ኣብ ገዛ ክትጸንሕን ካብ ካልኦት ሰባት ክትርሕቅን ከምኡ'ውን ብ ናይ ቫይረስ መርመራ (ገለ ተወሳኺ
ቋንቋታት ኣለዉ) ናይ COVID-19 መርመራ ክትገብር ይግባእ።
•

•
•

ብናይ ኣንቲጀን መርመራ ነገቲቭ ውጽኢት እንተረኺብካ፦
o ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት መዐገሲ ረስኒ ከይተጠቀምካ ረስኒ ክሳብ ዘይሃለወካ ን ምልክታትካ (ገለ
ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ) ብዓቢኡ ክሳብ ዝመሓየሹን ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።
o ምልክታት ካብ ዝጀመረሉ ጀሚሩ እንተ ንኣሰታት ንሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 24-48
ሰዓታት ደጊምካ መርመራ ግበር። ምልክታትካ ካብ ዝጅምር እንተወሓደ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ
ዝተገብረ መርመራ ነገቲቭ ውጽኢት እንተረኺብካን COVID-19 ክህልወኒ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ
እንተሃልዩካን፡ መርመራ ኣንቲጀን ብምጥቃም ዳግማይ ክትምርመር፡ ኣብ ቤተ ፈተነ ሞለኪዩላዊ
መርመራ ክትገብር ኣብ ግምት ከተእቱ ወይ ድማ ናብ ናትካ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ክትድውል ትኽእል
ኢኻ።
ምርመራኻ ነጋቲቭ ውጽኢት እንተነይሩዎን ምልክታትካ እንተተመሓይሾምን፡ ኣብ ትሕቲ ምስ ሓደ COVID-19
ዝተመርመረ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ነይሩኒ፣ ግን ኣይሓመምኩን። እንታይ ክገብር ኣለኒ? ዝተገልጸ መምርሒ ቀጽል።
ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ እንተሃልዩካ፡ ኣብ ን COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት እንተለካ እንታይ ትገብር
(wa.gov) (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ) ዝብል መምርሒ ተኸተል። መርመራ ዘይገበርካ እንተ ኾይንካ፣
ከምቶም ፖዘቲቭ መርመራ ዘለዎም ሰባት ተመሳሳሊ ናይ ምግላልን ናይ ማስኬራ መምርሒ ስዓብ።
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•

ርእሰ-መርመራ ትገብር እንተሃሊኻ ንመምርሒ ግዝያዊ መምርሒ ርእሰ-መርመራ SARS-CoV-2 (wa.gov)
(ብእንግሊዘኛ ጥራይ) ርአ።

ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ወይ ካብ ገዛኻ ወጻኢ ኣብ ከባቢ ካልኦት ሰባት እንተድኣ ኣለኻ ልዑል ፅርየት ዘለዎ ማስክ (ገለ ተወሰኽቲ
ቋንቋታት ኣለዉ) ግበር። ካብ ገዛኻ ወጻኢ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ንስኻ ኣብ ከበቢኦም ክትከዉን ግዴታ ምስዝኸዉን
ማስኬራ ወይ መተንፈሲ መሳርሒ ክጥቐሙ ኣለዎም። ምልክታትኩም እንተገዲዱ ወይ ሓደሽቲ ምልክታት
እንተኣማዕቢልኩም ምስ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ተማኸሩ።
ሓደ ሰብ መቕረቢ ክንክን ጥዕና እንተ ዘይብሉ፦ ኵነታት ስደተኛ ብዘየገድስ ኣብ ሓያሎ ቦታታት ብናጻ፣ ወይ ብትሑት ዋጋ
ዝምርመርሉ ቦታታት ኣሎ። ኣብ ናይ Department of Health (ክፍሊ ጥዕና) መርመራ FAQ (ብእንግሊዘኛ ጥራይ) ርአ
ወይ ድማ ናብ WA ግዝኣት COVID-19 ሓበሬታ መስመር ቴሌፎን ደውል (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ)።

ኣብ መንጎ ምግላልን ውሸባን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ?
•

•

ምግላል ምልክታት ሕማም COVID-19 ምስ ዝህልዉኻ ፣ ውጽኢት ምርመራ ትጽበይ እንተሃሊኻ ወይ ን
COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ እንድሕር ኣመዝጊብካ እትገብሮ እዩ። ምግላል ማለት ሕማም
ንኸይተማሓላልፍ ንዝምከር ንዉሓት ግዜ (ብእንግሊዘኛ ጥራይ) ኣብ ገዛኻ ትጸንሕን ካብ ካልኦት(እንተላይ ኣብ
ገዛኻ ካብ ዝቕመጡ ሰባት) ትፍለይን ማለት እዩ።
ውሸባ ማለት ን COVID-19 ምስ ተቓላዕካ ምናልባት ተለኺፍካ ክትከውንን ከተመሓላልፍን ስለትኽእል ኣብ
ገዛኻ ኴንካን ካብ ካልኦት ርሒቕካን ምጽናሕ ማለት ይዩ። ጸኒሕካ ተመርሚርካ COVID-19 እንተ ተረኺቡካ ወይ
ናይ COVID-19 ምልክታት እንድሕር ኣማዕቢልካ ውሸባ ናብ ግለላ ይቕየር።

ኣእምሮኣውን ባህርያውን ጸጋታት ጥዕና
ንናይ DOH ጸጋታትን ለበዋታትን ባህርያዊ ጥዕና (ብእንግሊዘኛ ጥራይ) ድሕረ ገጽ ተወከስ።

ተወሳኺ ናይ COVID-19 ሓበሬታን ምንጪታትን
ብዛዕባ ህሉው ኩነታት COVID-19 ኣብ ዋሽንግተን (ብእንግሊዘኛ ጥራይ)፣ ኣዋጃት ኣመሓዳሪ Inslee (ገለ ተወሰኽቲ
ቋንቋታት ኣለዉ)፣ ምልክታት (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ)፣ ብከመይ ይዝርጋሕ (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ)፣
ሰባት ብኸመይን መዓስን ክምርመሩ ኣለዎም (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ)፣ ከምኡ’ውን ክታበታት ኣበይ ክርከቡ
ይኽእሉ (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ) እዋናዊ ሓበሬታ ይሃልወካ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ንዝሕተቱ ሕቶታት
(ብእንግሊዘኛ 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። ምግላል ነቲ ሕማም ንምቅላስ ኣይክሕግዝን እዩ
(ብእንግሊዘኛ ጥራሕ)። ወረታትን ግጉይ ሓበሬታን ንኸይዝርጋሕ ቅኑዕ ሓበሬታ ጥራይ ኣካፍል።
•

Department of Health ግዝኣት WA 2019 ሓድሽ ለበዳ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) (ገለ ተወሰኽቲ
ቋንቋታት ኣለዉ)

•
•
•

ኣብ ግዝኣት WA ምላሽ ንኮሮና ቫይረስ (COVID- 19) (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ)
ናይ ከባቢኻ ወይ ኣውራጃ ክፍሊ ጥዕና ርኸብ (ገለ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ኣለዉ)።
CDC ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) (ዝተወሰኑ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ቀሪቦም ኣለዉ)

ዝያዳ ሕቶታት ዶ ኣለኩም? ናብ ሓበሬታ COVID-19 መስመር ስልክና ብ 1-800-525-0127 ደውሉ፡ ናይ ቀጥታ መስመር
ዝሰርሕሉ ሰዓታት፦
• ሰኑይ፣ካብ 6 a.m. (ቅ.ቀ.) ክሳዕ 10 p.m. (ድ.ቀ.)
• ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ካብ 6 a.m. (ቅ.ቀ.) ክሳዕ 6 p.m. (ድ.ቀ.)
ዝብዓሉ ሃገራውያን በዓላት (ብእንግሊዘኛ ጥራሕ) ካብ 6 a.m. (ቅ.ቀ.) ክሳዕ 6 p.m. (ድ.ቀ.)
•
ንኣገልግሎት ትርጕም ክምልሱልካ ከልዉ ን# ጽቀጥ ቀጺልካ ቋንቋኻ ተዛረብ። ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጥዕና፣ ውጽኢት
መርመራ ንዝህልውኹም ሕቶታት ብኽብረትኩም ናብ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ተወከሱ።
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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።
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