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ስለ ኮቪድ 19 ምን እናውቃለን 

ኮቪድ 19 

ኮቨድ-19 አዲስ በመጣው ኮሮና ቫይረስ የተከሰተ የመተንፈሻ አካል ችግር ነው፡፡ በዋናት ሳንባን የሚያጠቃ ሲሆን ልብን 

እና አእምሮን ሊያጠቃ ይችላል፡፡  እንዳንድ ሰዎች ኢንፌክሽሰኑ ካቆመ መኃላ ምልክቱ ለወራት ሊታይ ይችላል፡፡ ለረዥም 

ጊዜ የሚቆዩ ምልክቶች ድካም፣ የትንፋሽ ማጠር፣ ሳል፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ የልብ ምት መጨመር፣ ለማተኮር 

መቸገር፣ የቆዳ ሽፍታ ወይም የፀጉር መነቀል ናቸው፡፡   

ኮሮና ቫይረስ ባህሪው በመቀያየር መለዋወጡን እንደቀጠለ ነወ፡፡  የተለያዩ አይነት የቫይረሱ ዝርያዎቸ ዝርያዎች  

በኦንታሪዮ አሁን ላይ ይገኛሉ፡፡ ኢንፊክሽን በቀላሉ ሲያስተላልፉ ለከፋ በሽታ ይዳርጋሉ፡፡  

መተላለፊያ መንገዶች  

ኮቪድ-19 በትንፋሽ በሚወጡ ጠብታዎች በተለይ በሽታው ከተያዘ ሰው ጋር በሚኖር የቅርብ ግንኙነት ይከሰታል፡፡ 

ቫይረሱ የተያዘ ሰው ምልክት ከማሳየቱ በፊት ቫይረሱን ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡  

ኮቪድ 19 በሚከተሉት መንገዶች ሊተላለፍ ይችላል:  

 በመተቃቀፍ እና በመሳሳም  

 ሰዎች አካላዊ ቅርበት ኖሯቸው ሲጠጋጉ፣ ሲያወሩ፣ ሲስቁ፣ ሲዘፍኑ፣ ሲያስነጥሱ ወይንም ሲስሉ   

 ሰዎች አካላዊ ርቀታቸውን መጠበቅ ረስተው ተቀራርበው ሲያወሩ  

 በቤት ውስጥ ተጠቃግቶ እና ተሰብስቦ መቀመጥ  

 በቫይረሱ የተጠቃ ነገርን ነክቶ አፍ፣ አፍንጫ ወይንም አይን መንካት  

ኮቪድ-19 በአየር ውስጥ ረዥም ርቀት ተጉዞ  ወይንም አየር በደንብ በሚዘዋወርበት ቦታ አይተላለፍም፡፡ ስለ ኮቨድ 19 

መተላለፊያ ይህንን ማስፈንጠሪያ ተጭነው ያንብቡ COVID-19 transmission, aerosols and ventilation. 

ምልክቶች  

የኮቪድ-19 የተለመዱ ምልክቶች የሕመም ምልክቶች  ትኩሳት፣ ሳል፣ መዋት መቸገር፣ የጉሮሮ ህመም፣ ከአፍንጫ 

የሚወጣ ፈሻሽ፣ ጣዕም እና ሽታ አለመለየት፣ ማቅለሽለሽ፣ እና ለመተንፈስ መቸገር ናቸው፡፡ ምልክቶች ለመታየት 14 

ቀናት ይፈጅባቸዋል፡፡ በእደሜ ገፋ ያሉ እና ታዳጊ ልጆች የተለመዱ ምልክቶች ማለትም ብርድ ብርድ ማለት፣ ራስ ምታት፣ 

ከተለመደው በላይ እንቅልፍ መተኛት፣ አለመረጋጋት፣ ድንግርግር ማለት፣ የጡንቻ ህመም፣ ፍዝዝ ወይንም የድካም 

ስሜትን ያሳያሉ፡፡  

ለውስብስብ ችግር የመጋለጥ ዕድል  

በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች እና ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ለከፋ ችግር ሊያለጡ እና የሆስፒታል ክብካቤ ሊያስልጋቸው 

ይችላል፡፡  ከስንት አንዴ፣ ታዳጊ ልጆች ያልተጠበቀ ትኩሳት ሊያጋጥማቸው ይችላል፡፡ በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ህፃን ልጆች 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
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ጤናቸው የማይሻሻል ከሆነ እና ሽፍታ፣ ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ትኩሳት፣ ቀይ አይን እና የእጅ እና እግር እብጠት 

ካላባቸው ወዲውን ወደ ሆስፒታል መውሰድ፡፡   

የሁሉንም ደህንነት ማስጠበቅ  

 የኮቪድ-19 ክትባት ማግኝት  

 ከቤት ውጪ የሚካሄዱ አንገብጋቢ ያልሆኑ ጉዞዎችን መቀነስ   

 ደህንት ካልተሰማዎ በቤት ውስጥ መቆየት እና ራስን ማግለል፡  

 የ 2 ሜትር አካላዊ ርቀት መጠበቅ  

 በቤት ውስጥ እና ውጪ አካላዊ ርቀት መጠበቅ ካለተቻለ ማስክ ያድርጉ face mask  

 እጅዎን ይታጠቡ ወይንም የአልኮል ሳኒታይዘር ይጠቀሙ 

 ባልታጠበ እጅ ፊትዎን አይንኩ  

 ሲያስሉ እና ሲያስነጥሱ አፍና አፍንጫዎን በእጅዎ ይሸፍኑ  

 በብዛት የሚነካኩ ነገሮችን ማፅዳት እና በአልኮል መጥረግ  

  COVID Alert mobile app ይጫኑ፡፡  

ምልክት ካላሰዩ ምን ማድረግ አለብዎ  

አንድ እና ከዚያ በላይ የኮቪድ-19 ምልክት ካሳዩ ወይንም ኮቪድ-19 ካለው ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ካልዎ፣ ምርመራ 

ያድርጉ፡፡ በቅርበት ባለው ምርመራ ጣብያ ቀጠሮ ያስይዙ፡፡ የምርመራ ውጤትዎ እስኪመጣ ድረስ በቤትዎ ይቆዩ፣ 

ራስዎን ያግልሉ፡፡. 

ራስን ማግለል ማለትበቤት መቆየት እና ከሌሎች መራቅ ማለትም በቤት ውስጥ ካሉ ሰዎች መራቅ ማለት ነው፡፡ ወደ 

ውጪ አይውጡ፣ በዛ ካለ ሰው ጋር አይገናኙ የህዝብ ትራንስፓርት አይጠቀሙ፡፡ በኢንተርኔት ይገበያዩ ወይንም 

የሚያስፈልግዎት እቃ ጓደና ይዞ እንዲመጣ ያድርጉ፡፡ እገዛ ከፈለጉ የጤና አገልግሎት አቅራቢዎን ደውሎ መጥራት፡፡ 

እርስዎ ወይንም ሌላ ሰው የመተንፈስ ችግር ካጋጠመው 911 ብለው ይደውሉ፡፡  

ንፁህ አየር ማስገባት  

ንፁህ አየር ማንሸራሸር የኮቪድ-19 ስርጭትን ይቀንሳል፡፡ በቤትዎ ወስጥ ጥሩ የአየር እንቅስቃሴ እንዲኖር:  

 የሚቻል ከሆነ መስኮት እና በር መክፈት 

 የማሞቂያ እና የአየር ሙቀት ማመጣጠኛ በጥሩ ሁኔታ መጠበቅ  

  ከማሞቂያዎ ወይንም አየር ማመጣጠኛዎ ጋር አብሮ የሚሄድ ፊልተር ይጠቀሙ  

 ኮርኒስ ላይ የሚሰቀል ወይንም ተንቀሳቃሽ አየር ማመጣጠኛ ሲጠቀሙ፣ አየሩ ከታች ወደታቸ አንቀዘፍ ያድርጉ   

 የአየር መግቢያው በቤት እቃ እንዳይሸፈን ነፃ ያድርጉት  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
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ተንቀሳቃሽ የአየር ሙቀት ማመጣጠኛ መሳሪያ የኮቪድ-19 ስርጭትን መቀነሱን የሚያሳይ ማስረጃ የለም፡፡ ተንቀሳቃሽ 

የአየር ሙቀት ማመጣጠኛ መሳሪያ ጥሩ የአየር ፍሰት ለሌላቸው ቦታዎች ለምሳሌ መስኮት የሌላቸው ጠባብ ክፍሎች 

ይጠቅማል፡፡  

የኮቪድ 19 ክትባት  

በኦንታሪዮ የሚሰጠው ክትባት ለብዙ ሰዎቸ  የጤና ችግር ፣ ደካማ የሰውነት መከላከል አቅም ላላቸው፣ ለነብሰ ጡር እና 

ለሚያጠቡ ሴቶች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው፡፡  ክትባቱ በኮቪድ ምክንያት ከሚከሰቱ የከፋ በሽታ ይከላከላል፡፡ መከተብ 

ግዴታ ባይሆንም፣ ሁሉም ሰው በቻለ ፍጥነት ክትባት እንዲያገኝ ይመከራል፡፡ ስለ ኮቪድ-19 ማወቅ ከፈለጉ ይህንን 

ማስፈንጠሪያ COVID-19 vaccines ይከተሉ፡፡  

ተጨማሪ መረጃ  

ድረ ገፃችንን ይጎብኙ toronto.ca/COVID19 ወይንም በዚህ ስልክ ቁጥር 416-338-7600 ይደውሉ፡፡  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
http://www.toronto.ca/COVID19

