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መዓልታዊ ዳህሳስ ጥዕና 

ቀንዲ ምልክታት ሕማም እንታይ ክግበር ይግባእ 

ረስኒ ልዕሊ 38 ዲግሪ ሰልሲየስ ንሓደ ካብዚ ምልክታት መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡  

ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ይግባእ። 

መባእታዊ መርመራ ጥዕና (Health assessment) ክትገብር ይግባእ። ብዛዕባ 
ዝተራእየካ ምልክታትን ኪውሰድ ዘለዎ ስጉምትታትን ቊ. 8-1-1 ብምድዋል ምስ ዋሃብ 
ኣገልግሎት ጥዕና ክትዘራረብ ይከኣል። 

ቁሪ ቁሪ 

እሑእታ ወይ ተኸታታሊ ሰዓል 

ሕጽረት ምስትንፋስ 

ሽታ ወይ መቐረት ምፍላይ ምስኣን 

ካልእ ምልክታት ሕማም እንታይ ክግበር ይግባእ 

ዝሕርሕር ጎረሮ ንሓደ ካብዚ ምልክታት መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡  

ክሳዕ ዝሕሾ ኣብ ገዛ ኪጸንሕ ይግባእ። 

 

ንክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምልክታት መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡  

ን24 ሰዓታት ኣብ ገዛ ኪጸንሕ ይግባእ። 

ካብ ዝተራእየካ ምልክታት እንተዘይሒሹካ ወይ መሊሱ እንተገዲዱካ፡ መባእታዊ መርመራ 

ጥዕና (Health assessment) ክትገብር ይግባእን ብዛዕባ ዝተራእዩኻ ምልክታትን 
ኪውሰድ ዘለዎ ስጉምትታትን ቊ8-1-1 ብምድዋል ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል። 

ሸውሃት ምጥፋእ 

ሕማም ርእሲ 

ቅርጥማት 

ሕሉፍ ድኻም 

ተምላስ 

ውጽኣት 

ኣህጉራዊ መገሻታት እንታይ ክግበር ይግባእ 

ኣብዚ ዝሓላፈ 14 መዓልታት ካብ 
ካናዳ ወጻኢ ጌሽካ ኔርካ ዲኻ? 

ነዚ መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ 

ብመሰረት ዞባውን ፈደራላውን ትእዛዝ፡ ኩሎም ካብ ካናዳ ወጻኢ ገይሾም ዝነበሩ ተማሃሮን 
ሰራሕተኛታትን፡ ምስ ተመልሱ ን14 መዓልታት ርእሶም ፈልዮም ኣብ ገዛ ኪዕጸው ይግባእ።  

እዚ ነቶም ካብ ወጻኢ መጽዮም ኣብ ካናዳ ንዝመሃሩ ተማሃሮውን ይምልከት። ካብ ወጻኢ 
ንትምህርቲ ናብ ካናዳ ክመጹ ንዝደልዩ ኩሎም ተማሃሮ፡ ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ 
ዕለት ዘሎ ክልተ ሳምንታት ኣብ ገዛ ኪዕጸው ከም ዝኾኑ ኣስተውዒሎም ኣቐዲሞም 

ዝኣትውሉ ዕለት ኪውጥኑ ይግባእ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ ኪርከብ ይከኣል።  

ርክብ ምስ ዝተለኽፉ ሰባት እንታይ ክግበር ይግባእ 

ምስ ብኮቪድ ምልካፉ ዝተረጋገጸ 
ሰብ ተራኺብካ ከም ዝነበርካ 
ዝሕብር ሓበሬታ ካብ ክፍሊ ጥዕና 
ተሓቢሩካ ነይሩ ድዩ? 

ነዚ መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ 

ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቦ መምርሕታት ኣድህብ 

 

ኣብ ዝኾነ ግዜ ቊ8-1-1 ብምድዋል ብዛዕባ ዝስማዓካ ምልክታት ሕማም ክትዘራረብን 
ብዛዕባ ኪውሰድ ዘለዎ ስጉምትታትን ምኽሪ ክትረክብን ይከኣል። ብዛዕባ ስምዒታት ሕማም 
ከተቕልብ ይግባእ። ምትንፋስ ኪጽግመካ እንተጀሚሩ፣ ፈሳሲ ምስታይ እንተጸጊሙካ፣ 
ወይውን ፈጺሙ እንተገዲዱካ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ክትረኽበሉ ናብ እትኽእል መደበር 
ጥዕና ወይ ክሊኒክ ምኻድ ይግባእ። 

 

ነዛ እትስዕብ ዞባዊት መንጠሪት (ሊንክ) K-12 Health Check ብምጥዋቕ ዳህሳስ ምልክታት ሕማም ኪትገብር ይከኣል። ሕቶ እንተልዩካ 
ወይውን ዝስማዓካ ምልክታት ሕማም እንተገዲዱ፡ እተዘውትሮ ወሃብ ኣገልግሎት ጥዕና ምውካስ ወይውን ቊ 8-1-1 ምድዋል ይከኣል። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣብዚ www.bccdc.ca. ምጥዋቕ ይከኣል። ከም ሕጽረት ምስትንፋስን (ንኣብነት ምትንፋስ ምስኣን ወይ 
ብንጽል ቃላት ምዝራብ ምስኣን ) ዝኣመሰለ ከቢድ ምልክታት ሕማም እንተተሰሚዑካ ወይውን ጸቕጢ ወይ ቃንዛ ኣፍልቢ እንተተሰሚዑካ 
ቊ 9-1-1 ደውል ወይ ከኣ ናብ ዝቐርበካ ህጹጽ ኣገልግሎት ጥዕና ክትከይድ ይግባእ። ብዛዕባ ተወሳኺ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ንምርዳእ 

ዘወትር ኣብዚ Symptoms of COVID-19 ብምጥዋቕ ምውካስ ይከኣል። 
 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/self-isolation-on-return
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/self-isolation-on-return
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1
http://www.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms

