
 
በሜይ 20, 2021 የተሻሻለ 

  
Amharic 

በኮቪድ-19 ከተያዙ ለህፃናት ማድረግ ያልበዎ ክብካቤ    

 አሁን ባለው መረጃ መሰረት ፣ ከአዋቂዎች አንፃር ጨቅላ እና ታዳጊ ህፃናት በኮቪድ-19 የመያዝ እድላቸው ያነሰ ነው፡፡  

 እስከ አሁን ባለው የተወሰነ መረጃ መሰረት የኮቪድ-19 ምልክቶች እና ተያያዥ ችግሮች ከአዋቂዎች ጋር ሲነፃፀር ህፃናት ላይ 

እጅግ አይበረቱም፡፡  

 ልጅዎችን ከቫይረሱ ለመከላከል የሚመከረው መንገድ ራስን ከማግለል  ጋር የተያያዙትን ሁሉንም የቅድመ ጥንቃቄ መንዶች 

መተገብር እና የህፃኑን ለኮቪድ-19 ተጋላጭነት መቀነሰ ነው፡፡   

 ያልታመመ የቤተሰብ አባልዎ እና ቤት ውስጥ አብሮ የሚኖር ሰው ለልጅዎ እንክብካቤ እንዲያደርግ ይጠይቁ፡፡ 

 ቤት ውስጥ አብሮ የሚኖር ልጅዎ(ችዎ) እና የተጋለጥዋቸው ማንኛውም ሰውም እራሱን ማግለል አለበት፡፡ 

 ጨቅላ ልጅዎ የኮቪድ-19 ምልክት ካለው ይከታተሉት፡፡   

 ልጅዎ የኮቪድ-19 የሕመም ምልክት ካለበት እንዲመረመር ወደ ምርመራ ማእከል ያምጡት፡፡ የምርመራ ማእከላት ልዩ ልዩ 

የእድሜ ገደብ ስላላቸው ከመሄድዎ በፊት ያረጋግጡ፡፡  

 መጋለጥን ለማስወገድ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እጅን በተደጋጋሚ መታጠብ እና ፊት መንካት ማስወገድን ጨምሮ 

የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስድ ያድርጉ፡፡ 

ራስዎን ከልጃ ማግለል ካልቻሉ የሚከተሉትን ያከናውኑ: 

 ወደ ልጅዎ ወይም ጨቅላ ህፃኑ የሚቀርቡበት የጊዜ ርዝመት ይገድቡ፡፡ 

 ህፃን ልጅዎን ከመንካትዎ በፊት ቢያንስ ለ 15 ሰከንዶች እጅዎን በሳሙና ይታጠቡ፡፡  

 ወደ ህፃን ልጅዎ ሲጠጉ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ያድርጉ እንዲሁም ቢያንስ ከልጅዎ በስድስት ጫማ ለመራቅ 

ይሞክሩ፡፡ ከሁለት አመት በላይ የሆናቸው ልጆችም ወደ እርስዎ ሲቀርቡ አፍንጫና አፋቸው ላይ ማስክ ያድርጉ፡፡ 

 የሚቻል ከሆነ፣ በሚተኙ ጊዜ በእርስዎ እና በህፃን ልጅዎ መሀከል የስድስት ጫማ ርቀት እንዲኖር ያድርጉ፣ እንዲሁም ልጅዎ 

ከእርስዎ ጋር በአልጋዎ ሳይሆን በራሱ ክፍል ያስተኙት፡፡ 

 ከልጅዎ ጋር መጸዳጃ ቤት የሚጋሩ ከሆነ በተጠቀሙ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ የሚነካኩ ነገሮች (ካውንተሮች፣ ውሃ መክፈቻ፣ 

የበር እጀታዎች እና የመቀመጫ እጀታዎች) ሁል ጊዜ ያጽዱ፣ እንዲሁም ውሃ ከመልቀቅዎ በፊት የመቀመጫውን ክዳን 

ይክደኑት፡፡  

 ከልጅዎ ጋር አይመገቡ እና ከተቻለ የልጅዎን ምግብ ሌላ ሰው እንዲያዘጋጅ ያድርጉ፡፡ 

 ቤት ውስጥ በተደጋጋሚ የሚነካኩ ቁሳቁሶችና ቦታዎችን ያጽዱ እንዲሁም በፀረ-ተህዋስ ነጻ ያድርጉ፡፡  

 ለልጅዎ እንክብካቤ የሚያደርጉት እርስዎ ብቻ ከሆኑና በጣም በመታመምዎ ምክንያት መንከባከብ ካልቻሉ ልጅዎ ልቆይበት 

የሚችልበት ከቤት ውጭ ያለ ጓደኛ ወይም የቤተሰብ አባል ይፈልጉ፡፡ ለ 14 ቀናት ራሱን ማግለል አለበት፡፡ ድጋፍ ካስፈለግዎ 

እባክዎ ወደ 211 ይደውሉ፡፡ 

 

ጨቅላ ህፃን ማጥባት:  

 ጡት የሚያጠቡ ከሆነ፣ ህፃን ልጅዎን ከመንካትዎ በፊት እጅዎን ለ 15 ሰከንዶች ይታጠቡ፤ ጡት በሚያጠቡ ወቅት የፊት 

መሸፈኛ ማስክ ያድርጉ፡፡  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings-for-the-general-public
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings-for-the-general-public
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Amharic 

 ለልጅዎ የዱቄት ወተት መስጠትን አምነውበት የወሰኑት ጉዳይ ከሆነ  

o የሚቻል ከሆነ፣ ጤነኛ የሆነ ሰው ህፃኑን እንዲመግብልዎ መጠየቅ  

o ወተቱን በሚያዘጋጁ ጊዜ እና ህፃኑን በሚያጠቡ ጊዜ እጅዎን ይታጠቡ፤ የፊት መሸፈኛ ማስክ ያድርጉ፡፡  

o ጡጦ እንዲሁም መገልገያ እቃዎችን መቀቀል እንዲሁም ጡጦም ሆነ መገልገያ እቃዎችን ከመንካትዎ በፊት እጅዎን 

ይታጠቡ፡፡  

o ለሁለት እስከ አራት ወራት የሚበቃ የዱቄት ወተት ይኑርዎት፡፡ 

o ህፃን ልጅዎ ከሁለት ወር በታች ከሆነ፣ ፈሳሽ ኮንሰንትሬት ወይንም ለመመገብ ምቹ እና ዝግጁ የሆነ የዱቄት ወተት 

ይጠቀሙ፡፡  

o ከተመጣጠነ ይዘት አንፃር ሙሉ ስለማይሆን በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ የዱቄት ወተት አይመከርም፡፡ ስለ  ዱቄት ወተት 

ይወቁ፡፡ 

 

ክትባት እና የቀድሞ የኮቪድ-19 ሕመም 

 ቀደም ሲል ኮቪድ-19 የነበረባቸው ሰዎች ክትባቱን መከተብ አለባቸው፡፡ በኮቪድ-19 መያዝ የሚያስከትለው ተፈጥሯዊ የሰውነት 

መከላከል አቅም ብዙ ጊዜ ላይቆይ የሚችል ሲሆን ከኮቪድ-19 ዝርያዎች ካየይከላከል ይችላል፡፡ ራን ለመከላከል መከተቡ የተሻለ 

ነው፡፡ 

 ትኩሳትን ጨምሮ የኮቪድ-19 የሕመም ምልክቶች ያለበት ሰው ክትባት ወደ ሚሰጥበት ክሊኒክ መሄድ የለበትም፡፡ የራ ማግለል 

ጊዜው እስኪጠናቀቅ ወይም የሕመም ምልክቶቹ እስኪጠፉ ድረስ እባክዎን ቢያንስ ለ 10 ቀናት ይጠብቁ፡፡ 

ለበለጠ መረጃ 

ተመርምሬ ኮቪድ-19 ከተገኘብኝ ማጥባት እችላለሁ? 

በኮቪድ-19 ወቅት እርግዝና፣ መውለድ እና ጨቅላ ህፃንን መንከባከብ   

የበሽታ መቆጣጠርያ ማእከላት፡ ታማሚ ወላጆች እና አሳዳጊዎች 

እራሱን ያገለለ ወይም ኮቪድ-19 ያለበትን ህጻን መንከባከብ 

 

ስለ ኮቪድ-19 የበለጠ መረጃ ለማግኘት ድረ-ገጻችንን www.toronto.ca/COVID19 ይጎብኙ ወይም በ 416-338-7600 

ይደውሉ፡፡ 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/pregnancy-and-parenting/breastfeeding/expressing-breast-milk/sterilizing-equipment/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/pregnancy-and-parenting/parenting/feeding-your-child/feeding-your-infant/infant-formula/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/pregnancy-and-parenting/parenting/feeding-your-child/feeding-your-infant/infant-formula/
https://pregnancytoparenting.ca/2020/04/15/can-i-breastfeed-if-ive-tested-positive-for-covid-19/
http://www.toronto.ca/COVID19

