
ጽሬት ንምቕታል ሄፓቲተስ A 

 ኣስተውዕሉ: ሂፓቲቲስ ኤ አዝዩ ተማሓላላፋይ እዩ  

 ዝርግሐ ሂፓቲቲተስ ኤ ንምክልኻል ፍሉይ ስራሕ ፅሬትን ብፀረ-ባክቴሪያ ኬሚካል ምፅራይን ኣገዳሲ እዩ  

ሰባት ብዙሕ ዝተናኽፉዎም ቦታታት ጸረ-ረኽሲ ጌርኩም ኣምክኑ 

ካልእ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዝተናኽፉዎ ነገራት ኩሎም ናይ ክሽነ ምድሪታት ኩሎም ናይ ሽቓቕ ምድሪታት 

ሄፓቲተስ A ንምቕታል ባራኪና + ማይ ተጠቐሙ 

በራኪና ግን ሄፓቲተስ A ይቐትል እዩ። ኩሉግዜ 
ባራኪና ምስ ማይ ሓዊስኩም ተጠቐሙ።  መብዛሕትኦም ናይ ጽሬት ፍርያታት 

ሄፓቲተስ A ኣይቐትሉን 

ካልእ ሄፓቲተስ A ዝቐትል ፍርያት እንተልዩ 
ንምርኣይ፣ ነቲ መግለጺ ኣንብቡዎ። ናይ ፍርያት 
መግለጺ “effective against hepatitis A” 

ወይድማ “effective against feline calicivirus” 

ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ መግለጺ ዘለዉ 
መምርሒታት ተኸተሉ።  

1. ንገዛእርእስኹም ካብቲ በረኪና ተኸላኸሉ: 
ጓንቲን መሸፈኒ ገጽን ግበሩ 

በረኪና ሄፓቲተስ A ንምምካን ከመይ ክንጥቀመሉ ኣለና 

2. ዋሕዚ ኣየር ከምዝህሉ ግበሩ: መሳኹቲ 
ክፈቱ ወይከኣ መንበድበዲ ተጠቐሙ  3. መሬታት ኣጽርዩ: ሳሙና ዘለዎ 

ማይ ተጠቐሙ  

4. ነቶም መሬታት ኣምክኑዎም: 8.25% በረኪና ትጥቀሙ 
እንተሊኹም: 1 ኩባያ በረኪና ምስ 1 ጋሎን ማይ ሓዋውሱ። 

5.25% በረኪና ትጥቀሙ እንተሊኹም: 1.5 ኩባያ በረኪና ምስ 1 
ጋሎን ማይ ሓዋውሱ።  

5. ከፍ ኣብሉዎ: ነቲ በረኪና 
ኣሕብሩዎ ፣ ን 1-2 ደቓይቕ ተጸበዩዎ  

6. ብማይ ለቕልቑዎ። ብሽጎማነ 
ወረቐት ኣንቅጽዎ ወይከኣ ብንፋስ 

ኣንቅጽዎ  

ናይ በረኪና + ማይ ሕዋስ ንኻልእ ግዜ ኣይተጽንሑ። ድሕሪ 24 ሰዓታት ኣይረሕን።  

ንዝያዳ ሓበሬታ:  www.doh.wa.gov/hepatitisA2019 

Adapted from Public Health – Seattle & King County.  

በራኪና 

ነቲ በረኪና 
ኣሕብሩዎ  

BLEACH 

http://www.doh.wa.gov/hepatitisA2019


1. ንገዛእርእስኹም ሓልዉ  

ተወጋዲ ፕላስቲክ ወይከኣ ካብ ጎማ 
ዝተሰርሑ ጓንቲታት ተጠቐሙ 

እዞም ዝስዕቡ ከመይ ምጽራይ ይከኣል 

ተምላስ፣ ውጸኣትን ደምን  

ተወጋዲ መሸፈኒ ገጽን ግርምብያለን 
እንተረኺብኩም ተጠቐሙ።  

ወረቐት ሽጎማነታት 
ተጠቐሙ።  

ጽሬት ምስ ወዳእኹም 
ኣእዳውኩም ብውዑይ ማይን 

ሳሙናት ተሓጸቡ። 

2. ተምላስ ወይከኣ ውጽኣት ሽዕኡ ኣወግዱ  

3. ኩሎም ዝረስሑን ኣብኡታት ዝርከቡን ቦታታት ብሳሙናን ማይን ኣጽርዩ  

ኣብ ናይ ሶፋ ጨርቂን ምንጻፋትን ከም “ኪቲ ሊተር” ወይከኣ መሰንከቲ ሶዳ ዝኣመሰሉ መጠጥቲ ነገራት ተጠቐሙ። ዝተበከሉ ነገራት ኣብ 
ፕላስቲክ ሳንጣ ጌርኩም ኣወግዱ። መጣጢት ደሮና ኣይትጠቐሙ።  

መስሓቢ ማዕጾ  
ናይ ሽቓቕ እጀታታት  

ክዳውንቲ መሕጸቢ ማሽን  

በረኪና ምስገበርኩም፣ ኩሎም 
ምድርቤታት ብማይ ለቕልቑዎም። 

4. ምድርቤታት ብበራኪና ብምሕጻብ ኣምክኑ 

8.25% በረኪና ትጥቀሙ እንተሊኹም: 1 ኩባያ በረኪና 
ምስ 1 ጋሎን ማይ ሓዋውሱ። 5.25% በረኪና ትጥቀሙ 

እንተሊኹም: 1.5 ኩባያ በረኪና ምስ 1 ጋሎን ማይ 
ሓዋውሱ።  

ነቲ በረኪና ኣሕብሩዎ ፣ ን 1-2 
ደቓይቕ ተጸበዩዎ  

ንዝያዳ ሓበሬታ: 
www.doh.wa.gov/hepatitisA2019 

በራኪና 

ነቲ በረኪና 

ኣሕብሩዎ  
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