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ጥብቆ B - ንኮቪድ-19 ዝምልከት መዓልታዊ ጥዕና ተማሃሮ መረጋገጺ ቅጥዒ  

እዚ ዝስዕብ መዓልታዊ ቅጥዒ መረጋገጺ ጥዕና፡ ተማሃሮን ወለዶምን ንግሆ ንግሆ ቅድሚ ተማሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ምብጋሶም ጥዕናኦም ብምርግጋጽ፡ ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ ድዮም ኣይፋልን ንምፍላጥ ክሕግዝ ኢሉ ዝተዳለወ 

እዩ። ብሚንስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ ኮይኑ ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ቀሪቡ ኣሎ።   

 

መዓልታዊ መረጋገጺ ጥዕና 

 ቤት ትምህርቲ፡   ሽም፡ 

ቀንዲ ምልክታት ሕማም * 

 ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ምልክታት ሕማም ይስማዓካዶ? ሓንቲ መልሲ ኣኽብብ 

 ረስኒ እወ ኣይፋል 

 ቁሪ ቁሪ እወ ኣይፋል 

 እሑእታ ወይ ተኸታታሊ ሰዓል እወ ኣይፋል 

 ሕጽረት ምስትንፋስ እወ ኣይፋል 

 ሽታ ወይ መቐረት ምፍላይ ምስኣን እወ ኣይፋል 

 ውጽኣት እወ ኣይፋል 

 ተምላስ እወ ኣይፋል 

 ኣህጉራዊ መገሻታት  ኣብዚ ዝሓላፈ 14 መዓልታት ካብ ካናዳ ወጻኢ ጌሽካ ኔርካ ዲኻ? እወ ኣይፋል 

 ርክብ ምስ ዝተለኽፉ ሰባት  ብኮቪድ ከም ዝተለኽፈ ዝተረጋገጸ ሰብ ተራኺብካ ኔርካ ዲኻ? እወ ኣይፋል 

 
* ማእከል ምቚጽጻር ሕማም ብሪቲሽ ኮሉምቢያ ንዘዳልዎ ምልክታት ሕማም ኮቪድ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ብቐጻሊ 

ተኸታተል (Symptoms of COVID-19) 

 

እቲ ተማሃራይ፡ ብዘይካ ረስኒ እንተዋሓደ ንሓደ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ቀንዲ ምልክታት ሕማም “እወ” ኢሉ 

እንተመሊሱ፡ እቲ ምልክት ካብ ዝተራእየሉ ን24 ሰዓታት ኣብ ገዛ ክጸንሕ ይግባእ። ድሕሪኡ እቲ ምልክታት እንተጎዲሉ 

ወይ እንተሒሽዎ፡ ኪመጽእ እንተኽኢሉ ቤት ትምህርቲ ኪጅምር ይከኣል። እንተዘይሒሽዎ ወይ መሊሱ እንተገዲድዎ 

ግና፡ መባእታዊ መርመራ ጥዕና ኪገብር ይግባእ።  

 

እቲ ተማሃራይ ንክልተ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ቀንዲ ምልክታት ሕማም “እወ” ኢሉ እንተመሊሱ፡ ወይ ረስኒ 

እንተለዎ መባእታዊ ምርመራ ጥዕና ኪገብር ይግባእ። መባእታዊ መርመራ ጥዕና ቁጽሪ ተሌፎን 8-1-1 ብምድዋል ወይ ከኣ 

ንሓኪም ወይ ነርስ ኬዘራርበሉ ኣብ ዝኽእል ቦታ ጥዕንኡ ኪምርመር ይከኣል። ጥዕንኡ ምምርማር ኣብ ዘድልየሉ ኩነታት 

እንተበጺሑ፡ ካብ ኮቪድ ነጻ ክሳዕ ዝሃባልን ክሳዕ ዝሕሾን እቲ ተማሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ኪመጽእ ኣይግባእን።    

 

ነዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ሕቶታት ቁጽሪ 2 ወይ 3 መልስኻ “እወ” እንተ ኾይኑ፡ በዚ ነዛ ሊንክ COVID-19 Self-

Assessment Tool ብምጥዋቕ እትረኽቦ ሓባሪ ኣገባብ ርእሰ-ምርመራ ተጠቂምካ፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግድን ክትገብር 

የድልየካ እንተኾይኑ ኣረጋግጽ።   
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ብመሰረት መባእታዊ ዳህሳስ ምልክታት ሕማም፡ ምርመራ ኮቪድ-19 ክትገብር ኣድላዪ ምስ ዝኸውን እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ 

ኣስተውዕል፡ 

 

• ውጽኢት እቲ ምርመራ “ፖዚቲቭ” ወይ ኣዎንታ እንተኾይኑ፡ ክሳዕ ብበዓል መዚ ጥዕና ዝሕበረካ ርእስኻ 

ብምፍላይ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ይግባእ። መብዛሕትኡ እዋን፡ እዚ ርእስኻ ምፍላይ ካብቲ መጀመርታ 

ምልክታት ዝተራእየሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ ዓሰርተው መዓልቲ እዩ ዝወስድ። ብዝኾነ፡ ብዓል መዚ ጥዕና 

ንኩሎም ብኮቪድ ከም ዝተለኽፉ ዝተረጋገጹ ሰባት መዓልቶም ከም ዝኣኸለ ባዕሉ ይሕብሮም እዩ።  

 

• ውጽኢት እቲ መርመራ “ነገቲቭ” ወይ ኣሉታ እንተኾይኑ፡ ካብቲ ምልክታት ሕማም ምስ ሓሸካ ወይ 

ክትከይድ ምስ ከኣልካ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምጻእ ይከኣል። ሕማማት ስርዓተ-ምስትንፋስ ንዳርጋ ሓደ 

ሰሙን ኪቕጽል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ከም ብሓድሽ ምልክታት ሕማም ክሳዕ ዘይተሰማዓካ፡ ዳግማይ 

መርመራ ኮቪድ ምግባር ኣየድልን እዩ።   

 

• መርመራ ኮቪድ ክትገብር ኣድላዪ ኮይኑ እንተተረኺቡ ግናኸ እንተዘይተመርመርካ፡ ወይውን ክትምርመር 

ኣድላዪ ክነሱ መርመራ ክትገብር እንተዘይመረጽካ እሞ እቲ ምልክታት ሕማም ምስ ካልእ ዝነበረካ ሕዱር 

ሕማም ዘይተሓሓዝ እንተኾይኑ፡ ካብቲ መጀመርታ ምልክት ዝተሰማዓካ እዋን ጀሚሩ ንዓሰርተው መዓልቲ 

ኣብ ገዛ ክትዕጾ ይግባእ። ብድሕሪኡ ጥራይ ኢኻ ካብቲ ምልክታት ሕማም እንተሒሹካ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ክትመጽእ እትኽእል።   

 

ድሕሪ መባእታዊ ዳህሳስ ምልክታት ሕማም፡ መርመራ ኮቪድ ኣድላዪ ኮይኑ እንተዘይተረኺቡ፡ እቲ ተማሃራይ ምስ 

ዝሕሾ ናብ ቤት ትምህርቲ ኪምለስ ይከኣል። ብመሰረት መባእታዊ ዳህሳስ ጥዕና፡ እቲ ምልክታት ናይ ካልእ ሕማማት 

እምበር ምስ ኮቪድ ዘይተታሓሓዘ እንተኾይኑ፡ መርመራ ኮቪድ ምግባር ኣድላዪ ከይከውን ይኽእል። ዝኾነ ሰብ 

ኩነታት ጥዕንኡ ንምርግጋጽ ተባሂሉ፡ ናይ ሓኪም ወረቐት ኬምጽእ ኪሕተት ኣይግባእን።   


