ኮቪድ-19 K – 12 መሕትት ምፍላይ ተመሃሮ
ናብቲ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ምእታውኩም በይዛኹም ምልእዎ፡፡
ስም:

                  ዕለት:

           ሰዓት:

1. እቲ ተምሃራይ እዞም ዝስዕቡ ዝኾኑ ሓደሽቲ ወይ ዝገደዱ ምልክታት ሕማም ኣለዎ ዶ?*

እወ

እወ

እወ

እወ

ኣይፋል

ኣይፋል

ኣይፋል

ኣይፋል

ሰዓል

ረስኒ > 37.8C̊

ንምትንፋስ ምጽጋም

ምጥዓም ወይ ምጭናው
ዘይምኽኣል

እወ

እወ

እወ

እወ

እወ

ኣይፋል

ኣይፋል

ኣይፋል

ኣይፋል

ኣይፋል

ናይ ሕማም ስምዒት፣ ናይ
ጭዋዳ ምቕንዛው፣ ናይ
ድኻም ስሚዒት

ንዝኾነ ምልክት ሕማም
“እወ” እንተኢልኩም:

ዝነዝዕ ኣፍንጫ

ሕማም ርእሲ

ናይ ጎሮሮ ምቑሳል ወይ
ንምውሓጥ ምቕንዛው

ተመርመሩ

ኣብ ገዛ ፅንሑ ከምኡ ውን
ንባዕልኹም ኣግልሉ

ወይ

ምዕውልዋል፣
ተምላስ፣
ውጽኣት

ናይ ጥዕና ክንክን
ኣቕራቢ ርኸቡ

2. ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምልክታት ዘለውዎ ሰብ
ኣሎዶ?

እወ

ኣይፋል

3. ኣብ ስድራ ቤትኩም ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝሓለፉ 14 መዓልታት ካብ ካናዳ ወፃኢ
ተጓዒዙ ‘ዶ ኔሩ?

እወ

ኣይፋል

4. ኣብ ስድራ ቤትኩም ዝኾነ ሰብ ኮቪድ-19 ምስዝነበሮ ሰብ ርክብ ከምዝነበሮ
ወይ ድማ ኣብ ገዛ ንኽቕመጥን ንባዕሉ ከግልልን ተነጊሩዎ ዶ ነይሩ?

እወ

ኣይፋል

ንሕቶ ቑፅሪ
2፣ 3፣ ወይ 4
“እወ” ኢልኩም
እንተመሊስኩም:

ብጥዕና ሕብረተሰብ ንዝወሃብ
ምኽሪ ተኸተሉ፡፡

ኣብ ገዛ ፅንሑ

*ብኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ዝተፈለዩ ምልክታት ዝነበሮም፣ ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ነባር ናይ ጥዕና ሽግር ዘለዎም ቆልዑ እወ ኢሎም ክምልሱ የብሎምን፣ እቲ ምልክት ሕማም
ሓድሽ፣ ዝተፈለየ ወይ ዝበኣሰ እንተዘይኮይኑ፡፡ ኣብ ውላድኩም ካብ ዝተለመዱ ምልክታት ሕማም ወፃኢ ለውጢ እንተልይዎ ተመልከቱ፡፡
ፌብርዋሪ 23/ 2021 ዝተኸለሰ
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Tigrinya

ውላደይ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ሕማም
ኣለውዎ፡፡ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ውላድኩም ኮቪድ-19 ምስዝነበሮ ሰብ ርክብ ነይሩዎ ዶ?
እወ
•

ኣይፋል

ኩሎም ናይ ስድራቤት ኣባላት ኣብ ገዛ ክፀንሑ ኣለዎም ንባዕሎም ውን ከግልሉ
ኣለዎም፡፡ ውላድኩም ውን ኣመርምሩ፡፡

•

ንቲ ናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ምልክታት ሕማም ከምዘለውዎ ኣፍልጡ፡፡

•

እቲ ምርመራ ከምዘለዎ እንደሕር ዘርኢ ኮይኑ ንቲ ናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ
ኣፍልጡ፡፡ ቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጥዕና ምስ ተወሰኽቲ መምርሕታት ክከታተሎ እዩ፡፡

•

ውላድኩም ኣብ ገዛ ክፀንሕ፣ ንባዕሉ ከግልልን ክምርመርን ኣለዎ፡፡

•

•

እቲ ናይ ምርመራ ውፅኢት ከምዘይብሉ ዘርኢ እንተኾይኑ ፖዘቲቭ ውፅኢት ምስ
ዝነበሮ ሰብ ካብ ዝተራኸበሉ ጀሚሩ እቲ ቆልዓ ን 14 መዓልቲታት ንባዕሉ ከግልል
ኣለዎ፡፡ እቲ ናይ ቀረባ ምንኽኻእ ዝነበሮ ሰብ ንባዕሉ ምግላሉ እስካብ ዝዛዘም ኣባል
እቲ ስድራ ቤት ዝኾነ ቆልዓ ካብ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ ከግልል ኣለዎ፡፡

ናይቲ ቆልዓ ውፅኢት ምርመራ ፖዘቲቭ እስካብ ዝኸውን ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸደ
ዝኾነ ኣባል ስድራ ቤት እውን ኣብ ገዛ ክፀንሑን ንባዕሎም ከግልሉን ኣለዎም፡፡

•

ውላድኩም ዘይተመርመረ እንተኾይኑ ን10 መዓልታት ንባዕሉ ከግልል ኣለዎ፡፡
ናይ ስድራቤት ኣባላት ውን ኣብ ገዛ ክፀንሑን ን14 መዓልታት ንባዕሎም ከግልሉን
ኣለዎም፡፡

ናይ ውላድኩም ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምርመራ ውፅኢት
እንታይ ኔሩ?

ፖዘቲቭ
•

ተመርሚሩ ኮቪድ-19 ከምዘለዎ ንቲ ናይ
ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ኣፍልጡ፡፡

•

ውላድኩም ምልክታት ሕማም ካብዝተርኣዩሉ
ግዘ ጀሚሩ ኣብ ገዛ ክፀንሕን ን10 መዓልታት
ንባዕሉ ከግልልን ኣለዎ፡፡

•

ናይ ስድራቤት ኣባላትን ርክብ ዝነበሮም ሰባትን
ውን ን14 መዓልታት ንባዕሎም ከግልሉ
ኣለዎም፡፡

•

ቶሮንቶ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ምርመራ
ንኽትገብሩ ክነግረኩም እዩ፤ ከምኡ ውን
ተወሳኺ መምርሒታት ክህበኩም እዩ፡፡

ነጌቲቭ
•

ውላድኩም እቶም ምልክታት ምጥፋእ
ምስጀመሩ ድሕሪ 24 ሰዓታት ናብ ቤት
ትምህርቲ ክምለስ ይኽእል እዩ፡፡

•

ኣሕዋቱን ኣሓቱን ምልክታት ሕማም
እስካብ ዘይሃለዎም ሽዑንሽዑ ናብ ቤት
ትምህርቲ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም፡፡

•

ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ኣባፅሕ
ምልክታት ሕማም እስካብ ዘይሃለዎም
ሽዑንሽዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ
ይኽእሉ እዮም፡፡

ኣይተመርመረን

•

ውላድኩም ምልክታት ካብዝተርኣዩሉ ግዘ ጀሚሩ
ኣብ ገዛ ክፀንሕን ን10 መዓልታት ንባዕሉ ከግልልን
ኣለዎ፡፡

•

ድሕሪ 10 መዓልታት እቶም ምልክታት ምምሕያሽ
እንተጀሚሮም ናብ መሐብሐቢ ህፃናት ክምለሱ
ይኽእሉ እዮም፡፡

•

ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ኣባል እቲ ስድራ ቤት ን
14 መዓልቲታት ኣብ ገዛ ክፀንሕ ኣለዎ፡፡

•

እንድሕር ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕራቢ ኣብ ምርመርኡ
ምስ ኮቪድ-19 ርክብ ዘይብሉ ኩነታት እንተረኺቡ
እቶም ምልክታት ምምሕያሽ ምስጀመሩ ድሕሪ 24
ሰዓታት ውላድኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለስ
ይኽእል እዩ፡፡ ዝተረፉ አባላት ስድራ ቤት ናብ ቤት
ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ፡፡

ኣባል ስድራ ቤትኩም ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝሓለፉ 14 መዓልቲታት ካብ ካናዳ ወፃኢ ተጓዒዡ እንተኔሩ እቲ ዝተጓዓዘ ሰብ ን 14 መዓልቲታት ንባዕሉ ከግልል
ኣለዎ፡፡ እቲ ዝተጓዓዘ ሰብ ነቲ ናይ 14 መዓልቲ ውሸባ እስካብ ዝዛዝም ኩሉ ኣባል እቲ ስድራ ቤት ካብ ቤት ትምህርቲ ተሪፉ ኣብ ገዛ ክፀንሕ ኣለዎ፡፡ እቲ
ውልቀ ሰብ ኣገዳሲ ስራሕ (ንኣብነት ገናሒ ከቢድ መኪና፣ ገናሒ ኣየር) ዝሰርሕ ብምኻኑ ካብ ናይ ጉዕዞ ውሸባ ናፃ እንተኾይኑ እቲ ዝተረፈ ኣባል ስድራ
ቤት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል፡፡
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