
1. ከሚከተሉትከሚከተሉት ውስጥውስጥ አዲስአዲስ ወይንምወይንም እየባሰእየባሰ የመጣየመጣ ምልክትምልክት አልዎ?አልዎ? 

ቅጥር ሰራተኞችን ስለ ኮቪድኮቪድ-19 መለያ መጠይቅ 

ስም:                           ቀን:              ሰዓት:

ሁሉም ቅጥር ሰራተኞች የስራ ፈረቃቸውን ከመጀመራቸው ወይንም ወደ ስራ ቦታ ከመግባታቸው በፊት ይህንን  
መጠይቅ ማጠናቀቅ አለባቸው፡፡ 

አዎአዎ አይደለምአይደለም አዎአዎ አይደለምአይደለም አዎአዎ አይደለምአይደለም አዎአዎ አይደለምአይደለም አዎአዎ አይደለምአይደለም አዎአዎ አይደለምአይደለም

ጥቅምት 12, 2021 የተከለሰ

2.    በቤትዎበቤትዎ አብሮአብሮ የሚኖርየሚኖር ሰውሰው ካለይካለይ ከተጠቀሱትከተጠቀሱት ምልክቶችምልክቶች አንዱንአንዱን ወይንምወይንም ከዚያከዚያ በላይበላይ ያሳያልያሳያል እናእና/ወይንምወይንም እንዚህንእንዚህን ምልክቶችምልክቶች ካሳየካሳየ በኋላበኋላ የምርመራየምርመራ 
ውጤቱንውጤቱን እየተጠባበቀእየተጠባበቀ ይገኛል?ይገኛል?

  •  ሙሉ ለሙሉ ከተከተቡ** ወይንም ባለፉት 90 ቀናት ኮቪድ-19 እንዳለብዎ በምርመራ ያወቁ እና ነፆ መሆንዎ የተረጋገጠ ከሆነ “አይደለምአይደለም” የሚለውን ይምረጡ፡፡
  •  የቤተሰብ አባል ኮቪድ-19 ክትባት በወሰደ በ48 ሰዓታት ውስጥ መሀከለኛ ድካም፣ የጡንቻ ወይም መገጣጠሚያ ህመም ከተሰማው፣ “አይደለምአይደለም” የሚለውን 

ይምረጡ፡፡  ከ48 ደቂቃ ቆይታ በኃላ ምልክቶቹ ከባሱበት “አዎአዎ” የሚለውን ይመምረጡ፡፡

3.	 ባለፉት	 ባለፉት 10 ቀናትቀናት ኮቪድኮቪድ-19 ከያዘውከያዘው ሰውሰው ጋርጋር የቅርብየቅርብ ግንኙነትግንኙነት አልዎአልዎ ወይንምወይንም ቤትቤት ቆይተውቆይተው ራስዎንራስዎን ማግለልማግለል እንዳለብዎእንዳለብዎ ተነግርዎታል?ተነግርዎታል?
  •  ሙሉ ለሙሉ ከተከተቡ**, ወይንም ባለፉት 90 ቀናት ኮቪድ-19 እንዳለብዎ በምርመራ ያወቁ እና ነፆ መሆንዎ የተረጋገጠ ከሆነ ወይንም በህብረተሰብ ጤና 

ራስዎን ማግለል እንደሌለብዎ የተነገርዎ ከሆነ “አይደለምአይደለም” የሚለውን ይምረጡ፡፡

4.    ባለፉትባለፉት 10 ቀናት፣ቀናት፣ የፍጥነትየፍጥነት አንቲጅንአንቲጅን/ a rapid antigen/ ምርመራምርመራ ወይምወይም በቤትበቤት ውስጥውስጥ የመመርመሪያየመመርመሪያ መሳሪያመሳሪያ በመጠቀምበመጠቀም ኮቪድኮቪድ-19 ፓዘቲቭፓዘቲቭ 
መሆኑንመሆኑን አውቀዋል?አውቀዋል?

  •	 በላቦራቶሬ በተደገፈ የፒሲአር ምርመራ ውጤት መሰረት ኮቪድ ነጌቲቭ ከሆኑ, “አይደለምአይደለም” የሚለውን ይምረጡ፡፡

5.    ባለፉትባለፉት 14 ቀናትቀናት ውስጥውስጥ ከካናዳከካናዳ ውጪውጪ ጉዞጉዞ አድርገዋልአድርገዋል እናእና በበ ፌደራልፌደራል ለይቶለይቶ ማቆያማቆያ መስፈርትመስፈርት መሰረትመሰረት በፌደራልበፌደራል  ለይቶለይቶ  ማማቆያቆያ  መስፈርትመስፈርት መሠረትመሠረት 
ራስዎትንራስዎትን እንዲያገሉእንዲያገሉ ምክርምክር ተነግርዎታል?ተነግርዎታል?

TORONTO.CA/COVID19

ስራስራ አሰሪዎችአሰሪዎች በስራበስራ የተገኙየተገኙ ሰዎችንሰዎችን ዝርዝርዝርዝር ++ ለመጀመሪያውለመጀመሪያው 30 ቀናትቀናት የሁሉንምየሁሉንም ሰራተኞችሰራተኞች መገኛመገኛ አድራሻአድራሻ መያዝመያዝ እናእና ከዚያምከዚያም ማጥፋት፡፡ማጥፋት፡፡ 

በጤና ሕክምና ዋና ቢሮ በተሰጠ ምክረ ሀሳብ እና መመሪያ መሰረት የተዘጋጀውን የቶሮንቶ የህብረተሰብ ጤና ምክር ይከታተሉ፡፡ 

አዎአዎ

አይደለምአይደለም

አዎአዎ

አይደለምአይደለም

አዎአዎ

አይደለምአይደለም

አዎአዎ

አይደለምአይደለም

ትኩሳት ወይንም 
ብርድ ብርድ ማለት 

የጣዕም ወይንም 
መቅመስ ስሜት መቀነስ 

ወይንም መጥፋት 

ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ 
ወይንም ተቅማጥ
(እድሜ <<18 ብቻ)

እነዚህ ምልክቶች እንዲታዩ የሚያደርጉ አብሮ ያለ የጤና ችግር ካላ እና ምልክቱ አዲስ፣ የተለየ እና እየባሰ የመጣ ካልሆነ በቀር  
“አይደለም”. የሚለውን ይጫኑ “አዎ”፡፡

*የኮቪድ-19 ክትባት በወሰዱ በ48 ሰዓታት ውስጥ መሀከለኛ ድካም፣ የጡንቻ ወይም መገጣጠሚያ ህመም ከተሰማዎ፣ “አይደለምአይደለም” aየሚለውን በመምረጥ ሁሉንም የማህበረሰብ 
የጤና እርምጃዎች ይከተሉ፡፡  ከ48 ደቂቃ ቆይታ በኃላ ምልክቶቹ ቢብሱ “አዎአዎ” የሚለውን ይመምረጡ፡፡

ከታመሙ ወይንም ከላይ ከተጠቀሱት ውጪ የህመም ምልክት ካልዎ ቤት ይቆዩ እና አስፈላጊ ከሆነ የጤና ክብባቤ አቅራቢዎ እንዲያይዎ ማድረግ፡፡

በጣም ድካም መሰማት፣ 
የጡንቻ ወይንም 

መገጣጠሚያ ህመም*

(ዕድሜ 18+ ብቻ)

ሳል ለመተንፈስ መቸገር 

ወይንምወይንም
ከላይከላይ  ላሉትላሉት  የህመምየህመም  
ምልክቶችምልክቶች  መልሱመልሱ 
“አዎአዎ” ከሆነከሆነ:

ቤት በመቆየት ራስዎን 
ለይተው ያቆዩ

ይመርመሩ የጤና ክብካቤ አቅራቢዎን 
ያነጋግሩ፡፡ 

ለጥያቄለጥያቄ 2, 3, 4 ወይምወይም  5 
መልስዎመልስዎ “አዎአዎ” ከሆነከሆነ: እዚህ ቦታ አይግቡ 

የቶሮንቶ የህብረተሰብ ጤና ምክር 
ይከታተሉ

**ሙሉ ለሙሉ የተከተበ ማለት የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ ከ 14 ቀናት በኋላ ወይንም በኦንታሪ የጤና ሚኒስትር በሰፈረው መሰረት የተሰጠውን ትርጉም ይይዛል፡፡ 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


•	 ምልክት ማየት ከጀመሩበት የመጀመሪያ ቀን አንስቶ 
ለ10 ቀናት ራስዎን ማግለል እና ቤት መቆየት አለብዎ፡
፡ ከ10 ቀናት በኋላ፣ ምልክቱ ቢያንስ ለ24 ሰዓታት 
መሻሻል ካሳየ ወደ ስራ መመለስ ይችላሉ፡፡ ******

•	 የጤና ባለሞያው ከኮቪድ-19 ጋር ያልተገናኝ የጤና 
ሁኔታ ካገኝ፣ ምልክቱ መሻሻል ከጀመረ አንስቶ በ24 
ሰዓታት******  ወደ ስራ መመለስ ይችላሉ፡፡

•	 ስራ ቦታ ያሳውቁ

•	 ምልክት ማየት ከጀመሩበት የመጀመሪያ ቀን 
አንስቶ ለ10 ቀናት ራስዎን ማግለል እና ቤት 
መቆየት አለብዎ፡፡ 

•	 የቶሮንቶ የህብረተሰብ ጤና ወይንም የአካባቢ 
የጤና ዩኒት ምርመራ ለማድረግ እና ተጨማሪ 
መመሪያ ለመስጠት እርስዎን ያገኝዎታል፡፡

ባለፉትባለፉት 10 ቀናትቀናት ኮቪድኮቪድ-19 ፓዘቲቭፓዘቲቭ ከሆነከሆነ 
ሰውሰው ጋርጋር ቅርብቅርብ ግንኙነትግንኙነት አልዎ?አልዎ?

ምልክቱ መሻሻል ካሳየ****** ከ24 ሰዓታት በኃላ ወደ 
ስራ ሊመሰሉ ይችላሉ፡፡ 

ሙሉሙሉ  ክትባቱንክትባቱን  ካልወሰዱካልወሰዱ****: ፓዘቲቭ ከሆነ ሰው 
ጋር የመጨረሻ ግንኑነት ከነበረበት ጊዜ አንስቶ ለ10 
ቀናት ራስዎን ማግለል አለብዎ፡፡

ሙሉሙሉ  ለሙሉለሙሉ  ከተከተቡከተከተቡ****: ምልክቱ መሻሻል 
ካሳየ******  ከ24 ሰዓታት በኃላ ወደ ስራ ሊመሰሉ 
ይችላሉ፡፡

ለኮቪድለኮቪድ-19 ተጋላጭተጋላጭ  መሆንዎንመሆንዎን  የሚነግርየሚነግር  ማሳወቂያማሳወቂያ  
ከደረስዎከደረስዎ  ብቻብቻ: ምልክቱ መሻሻል ካሳየ****** ከ24 
ሰዓታት በኃላ ወደ ስራ ሊመሰሉ ይችላሉ፡፡

ቤትቤት  መቆየትመቆየት  እናእና  ራስንራስን  ማግለል፡፡ማግለል፡፡  ምርመራምርመራ  ማድረግማድረግ
•   ክትባት ከወሰዱ ከ48 ሰዓታት በኃላ መሀከለኛ የድካም ስሜት ከተሰማዎ፣ ራስዎን ማግለል አይጠበቅብዎትም፡፡ በስራ ቦታ ሲሆኑ 

የህክምና ማስክ ማድረግ አለብዎ፡፡ ምልክትዎ ከ48 ሰዓታት በላይ ከዘለቀ ወይንም ከባሰ፣ ቤት ይቆዩ፣ ራስዎትን ያግልሉ እና 
ምርመራ ያድርጉ፡፡ 

የኮቪድየኮቪድ-19 ምርመራዎምርመራዎ  ውጤቱውጤቱ  ምንድንምንድን  ነው?ነው?

ባለፉትባለፉት 14 ቀናትቀናት  ከካናዳከካናዳ  ውጪውጪ  ጉዞጉዞ  አድርጌአድርጌ  ነበር፣ነበር፣  
ምንምን  ማድረግማድረግ  አለብኝ?አለብኝ?

•	የምርመራ ውጤትዎ ነጌቲቭ ቢሆንም እንኳ፣ በቤት ውስጥ ይቆዩ፣ ለ14 ቀናት ራስዎትን ያግልሉ፡፡
•  ደንብ እና Group Exemptions, Quarantine Requirements መሰረት የፌደራል ኳራንታይን የማይመለከትዎ ከሆነ፣ ራስዎን ማግለል 

አይጠበቅብዎትም፡፡

•	ምልክት ካልዎ፣ የፊደራል ኳራንታይን የማይመለከትዎ ቢሆንም እንኳን፣ ምርመራ ማድረግ አለብዎ፡፡ 

የኮቪድየኮቪድ-19 ምልክቶችምልክቶች  አሉኝ፣አሉኝ፣
ምንምን  ማድረግማድረግ  አለብኝ?አለብኝ?

TORONTO.CA/COVID19

ፓዘቲቭፓዘቲቭ ነጌቲቭነጌቲቭ ምርመራምርመራ    
አላደረግኩምአላደረግኩም

አይ አይ 
ደለምደለም

አዎአዎ

አዎአዎ

አዎአዎ

**ሙሉ ለሙሉ የተከተበ ማለት የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ ከ 14 ቀናት በኋላ ወይንም በኦንታሪ የጤና ሚኒስትር በሰፈረው መሰረት የተሰጠውን ትርጉም ይይዛል፡፡   
***48 ሰዓት ለጨጓራ እና አንጀት ጋር ተያያዥ ምልክቶች 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

