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የኮቪድ-19 ምርመራ ላደረጉ ግለሰቦች የተዘጋጁ ተከታታይ መመሪያዎች 

ለምንድን ነው ምርመራ የማደርገው?  

እኔ የጤና ባለሙያ ነኝ 

• ከዚህ ቀጥሎ ያለው መመሪያ ለጤና ባለሙያዎች የሚሰራ አይደለም፡፡ ይመልከቱ የኮቪድ-19 ፈጣን ማመሳከሪያ የማህበረሰብ ጤና 

መመሪያ በምርመራ እና ማጣራትን (COVID-19 Quick Reference Public Health Guidance on Testing and 

Clearance እንዲሁም የእርስዎን የኦኮፔሽናል ጤና እና ደህንነት ዲፓርትመንትን ይከታተሉ፣ ምናልባት የሚያስኬድ ከሆነ 

እኔ የምሰራው ወይም የምከታተለው በትምህርት ቤት ነው (ከአፀደ ህፃናት-12ኛ ክፍል) አሊያም በትምህርት ቤቱ ትምህርት የሚማሩ ልጆች 

አሉኝ 

• ምናልባትም የሚሰሩት ወይም የሚማሩት በትምህርት ቤት ከሆነ አሊያም በትምህርት ቤት ልጆች ካለዎት፣ እባክዎ ተጨማሪ 

መመሪያዎችን ይመልከቱ፣ በተከታዩ ተከታታይ መመሪያዎች ለትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ የትምህር ቤቱ ሰራተኞች፣ እና የኮቪድ-19 

ምርመራ ያደረጉ ጎብኚዎች (Follow up Instructions for School Students, Staff and Visitors Tested for 

COVID-19. 

ተከታይ መመሪያዎች  

 
የኮቪድ 19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ነበረኝ 

ወይም ባለፉት 14 ቀናት ከካናዳ ውጭ ሄጃለሁ 

የኮቪድ 19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ አልነበረኝም 

ወይም ባለፉት 14 ቀናት ከካናዳ ውጭ አልሄድኩም 

እኔ ምልክቶቹ 

አሉብኝ 

• ራስዎን ያግሉ የምርመራ ውጤትዎን በመጠበቅ 

ላይ ባሉበት ወቅት  

• ምናልባት የምርመራ ውጤትዎ ኔጌቲቭ የያሳይ 

ከሆነ፣ ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር በመጨረሻ ቀን 

ንክኪ ካደረጉበት ቀን ጀምሮ፣ እንዲሁም ወደ 

ኦንታሪዮ ከተመለሱበት ቀን ጀምሮ ራስዎን ለ14 

ቀናት ያህል ያግሉ 

• ራስዎን ከማግለልዎ 7 ቀን በፊት በነበረው 

ምርመራ ምናልባትም ውጤትዎ ኔጋቲቭ 

የሚያሳይ ከሆነ ምርመራውን ድጋሚ ያድርጉ፣ 

ወይም ለ10 ቀን ራስዎን ካገለሉ በኋላ ያድርጉ 

• ራስዎን ያግሉ የምርመራ ውጤትዎን በመጠበቅ ላይ 

ባሉበት ወቅት  

• ምናባት ውጤየትዎ ፖዘቲቭ የሚያሳይ ከሆነ፣ ራስዎን 

ያግሉ ለ10 ቀናት ያህል* ምልክቶቹ መታየት ከጀመሩ 

በኋላ፡፡ ከ10 ቀናት በኋላ* ራስዎን ማግለልዎትን ማቆም 

ይችላሉ ምልባት ትኩሳት ከሌለብዎት፣ እንዲሁም 

ባለፉት 24 ሰዓት ምልክቶቹ መሻሻል ካሳዩ፡፡  

• ምናባት ውጤትዎ ኔጋቲቭ የሚያሳይ ከሆነ፣ ራስዎን 

ማግለልዎትን ሊያቆሙት ይችላሉ፣ ምናልባት ምንም 

አይነት ትኩሳት የማይታይብዎት ከሆነና የታዩት 

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
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-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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• ምናልባት ውጠየትዎ ፖዘቲቭ የሚያሳይ ከሆነ 

በቤትዎ መቆየት አለብዎት እንዲሁም ራስዎን ለ10 

ቀናት ያህል ማግለል አለብዎት* ምልክቶቹ 

መታየት ከጀመሩ በኋላ፡፡ ከ10 ቀናት በኋላ* 

ራስዎን ማግለልዎትን ማቆም ይችላሉ፣ ምናልባት 

ትኩሳት የሌለብዎት ከሆነ እና ምልክቶቹ ባለፉት 

24 ሰዓት ውስጥ መሻሻል ካሳዩ፡፡ 

 

 

ምልክቶችም ባለፉት 24 ሰዓት መሻሻል ካሳዩ፡፡ 

• የምርመራ ውጤትዎ እስኪደርስ 

በሚጠብቁበት ወቅት የቤተብ አባላትም 

እራሳቸውን ማግለል አለባቸው፡፡ የእርስዎ 

የምርመራ ውጤት ፖዘቲቭ ካሳየ፣ እነሱ ከእርስዎ ጋር 

ለመጨረሻ ግዜ ንክኪ ካደረጉበት ቀን ጀምረው ለ14 

ቀናት ያህል ራሳቸውን ማግለል ያለባቸው ሲሆን 

ራሳቸውን ለ10 ቀናት ካገለሉ በኋላ  በምርመራ ማዕከል 

መመርመር አለባቸው፡፡ 

 

 

 

 
የኮቪድ 19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ነበረኝ 

ወይም ባለፉት 14 ቀናት ከካናዳ ውጭ ሄጃለሁ 

የኮቪድ 19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ አልነበረኝም 

ወይም ባለፉት 14 ቀናት ከካናዳ ውጭ አልሄድኩም 

እኔ ምልክቶቹ 

አሉብኝ 

(የቀጠለ …) 

• የምርመራ ውጤትዎ እስኪደርስ 

በሚጠብቁበት ወቅት የቤተብ አባላትም 

እራሳቸውን ማግለል አለባቸው፡፡ የእርስዎ 

የምርመራ ውጤት ፖዘቲቭ ካሳየ፣ እነሱ ከእርስዎ 

ጋር ለመጨረሻ ግዜ ንክኪ ካደረጉበት ቀን ጀምሮ 

ለ14 ቀናት ያህል ራሳቸውን ማግለል መቀጠል 

ያለባቸው ሲሆን በተጨማሪም ራሳቸውን ለ10 

ቀናት ካገለሉ በኋላ በምርመራ ማዕከል 

መመርመር አለባቸው፡፡ 

 

እኔ ምክቶቹ 

የሉብኝም 

 

• ምንም እንኳን ውጤትዎ ኔጋቲቭ የሚል ቢሆንም፣ 

ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ለመጨረሻ ግዜ ንክኪ 

ካደረጉበት ወይም ወደ ኦንታሪዮ ከተመለሱበት  ቀን 

ጀምሮ ለ 14 ቀናት ያህል ራስዎትን ያግሉ፡፡ በዚህ 

መልኩ ስለሆነ ከረጅም ግዜ በኋላ ምልክቶቹ 

የሚታዩት፡፡ 

• የኮቪድ-19 ካለበት ጋር የቅርብ ንክኪ ካደረጉ እና 

• የምርመራ ውጤትዎን በሚጠብቁበት ወቅት ራስዎን 

ማግለል አይጠበቅብዎትም፡፡ 

• ምናባት የምርመራ ውጤትዎ ፖዘቲቭ ካሳየ፣ ለ10 ቀናት 

ያህል ራስዎን ያግሉ* ምርመራውን ካደረጉ በኋላ፡፡ 

• የቤተሰብ አባላቶችዎ ምልክቱ ካልታየባቸው ወደ ስራ 

ሊሄዱ ይችላሉ፡፡ ምናልባት ውጤታቸው ፖዘቲቭ 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate


 
 
 
 
 
 

መጨረሻ የተሻሻለው ፌብሩዋሪ 12፣ 2021 

 
 

ራስዎን ከማግለልዎ 7 ቀን በፊት ኔጌቲቭ የሚል 

የምርመራ ውጤት ከነበረዎት፣ ምርመራውን 

ድጋሚ አሊያም ራስዎን ካገለሉ ከ10ቀናት በኋላ 

ያድርጉ  

• ምናልባት እርስዎ የተጋላጭነት ጥቆማ በኮቪድ 

አለርት አፕሊኬሽን አማካኝነት ብቻ ቢደርስዎት 

ራስዎን ማግለል አይጠበቅብዎትም፣ ምናልባት 

የምርመራ ውጤትዎ ኔጋቲቭ ካሳየ፡፡   

• እርስዎ ራስዎን በሚያገሉበት ግዜ ወሳኝ በሆነ 

ምክንያት ካልሆነ በቀር የቤተሰብ አባላትዎ የግድ 

በቤት መቆየት አለባቸው፡፡ ምናልባትም የእርስዎ 

ውጤት ፖዘቲቭ የሚያሳይ ከሆነ የቤተሰብ 

አባላቶችዎ ከእርስዎ ጋር ንክኪ ካደረጉበት 

የመጨረሻ ቀን ጀምሮ ለ14 ቀናት ያህል ራሳቸውን 

የግድ ማግለል ያለባቸው ሲሆን አለባቸው፡፡ 

ወዲያው አሊያም ራሳቸውን ካገለሉ ከ10 ቀን 

በኋላ መመርመር አለባቸው፡፡ 

የሚያሳይ ከሆነ ከእርስዎ ጋር ንክኪ ካደረጉበት 

የመጨረሻው ቀን ጀምሮ ለ14 ቀናት ያህል ራሳቸውን 

ማግለል የሚኖርባቸው ሲሆን፤ በተጨማሪም 

በምርመራ ማዕከል ወዲያውኑ አሊያም ራሳቸውን ለ10 

ቀን ካገለሉ በኋላ መመርመር አለባቸው፡፡ 

 

* ለ20 ቀናት ራስህን አግል፣ ምናልባት በሆስፒታል ለህክምና የቆየህ ከሆንክ፣ እንዲሁም በአይ.ሲ.ዩ ደረጃ እንክብካቤ የሚየስፈልግህ ከሆነ ወይም 

የሰውነትህ በሽታን የመከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ (ለምሳሌ አንተ የካንሰር ኬሞቴራፒ ህክምና እያደረግክ ከሆነ)፡፡ ከውጭ ሃገር ሲመለሱ 

ተመርምረው ኮቪድ-19 እንዳለብዎ ከተረጋገጠ እራስዎን ለ 14 ቀናት ያግልሉ፡፡ 

 

ልብ በሉ፦ከላይ ላሉት ሁሉም ጉዳዮች፣ ራስህን ማግለልህን ስትጨርስ፣  ከሌሎች አካላዊ ርቀት መጠበቅህን ቀጥልበት፣ እጆችህን 

በተደጋጋሚ አፅዳ፣ ራስህን ተቆጣጠር, እንዲሁም አንድ ወይም ከዚያ በላይ የኮቪድ-19 ምልክቶች ከታዩብህ ድጋሚ ተመርመር፡፡ 

በተጨማሪም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ሰው በሚበዛባቸው ዝግ ክፍሎች ውስጥ ተጠቀም ( በቶሮንቶ ከተማ by-law and O. Reg 364 

መሰረት) እንዲሁም አካላዊ ርቀት መጠበቅ በማይቻልበት ሁኔታ፡፡ 

ከውጭ ሃገር ጉዞ በኋላ መመርመር 

ከውጭ ሃገር የሚመጡ ተጓዦች አስገዳጅ ውሸባው 10 ቀን ሲሆን ወይም ከዚያ በኋላ በቤት የናሙና መሰብሰብያ ኪት 

በመጠቀም መመርመር አለባቸው፡፡ ከውጭ ሃገር ወደ ካናዳ መመለስን አስመልክቶ የበለጠ መረጃ ከካናዳ መንግስት 

ድረ-ገፅ ማግኘት ይቻላል፡፡  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=monitor-symptoms-seek-medical-attention-if-needed
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
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የምርመራ ውጤቶችን እንዴት ማግኘት ይችላሉ  

ውጤትህን ለማወቅ በምርመራ ማእከል የተጠቀምክትን ተመሳሳይ መታወቂያ ተጠቀም 

• በኦንታሪዮ የጤና ካርድ በኩል፦ 

o ይጎብኙ covid-19.ontario.ca እና “check your results.” የሚለውን ይጫኑ 

o ሂደቶቹን ይከተሉና ሁሉንም የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ያስገቡ፡፡  

• ያለ ኦንታሪዮ የጤና ካርድ፦ 

o አንዳንድ የምርመራ ማዕከላት የምርመራ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚሰጡህ ሲሆን ይህም ያንተን የህክምና ማመሳከሪያ ቁጥር እና 

ውጤትህን በኦንላይን ማወቅ የሚያስችልህ የማረጋገጫ ኮድን የሚያካትት ነው፡፡ ሁለቱንም ማለትም የህክምና ማመሳከሪያ ቁጥር እና 

የማረጋገጫ ኮድ ከተሰጠህ፣ covid-19.ontario.ca ይጎብኙ፣ “check your results የሚለውን ይጫኑ፣ እንዲሁም  “Other or no 

identification” የሚለውን ይምረጡ፡፡ 

o ምናልባትም እንደ የህክምና ማመሳከሪያ ቁጥር እና የማረጋገጫ ኮድ ያሉትን የምርመራ ተጨማሪ መረጃ ማግኛዎችን ማግኘት 

ካልቻሉ፣ እባክዎ ውጤትዎን ለያገኙ ወደሚችሉበት ቦታ የምርመራ ውጤትዎን ለማግኘት ወደ ምርመራ ማዕከሉ ይደውሉ፡፡   

• ውጤታቸውን ማግኘት የሚቸገሩ የቶሮንቶ ነዋሪዎች የቶሮንቶ ፐብሊክ ኸልዝን (ቲ.ፒ.ኤችን) በ 416-338-7600 ደውለው ማናገር 

ይችላሉ፡፡ 

• ምናልባት የምርመራ ውጤትዎ ፖዘቲቭ ከሆነ፣ የምርመራ ማዕከሉ እና/ወይም ቲ.ፒ.ኤች መቼ ራስህን ማግለልህን ማቆም እንዳለብህ 

ግንዛቤ ለመፍጠር ቲ.ፒ.ኤች የሚያገኝህ ይሆናል፡፡ የምርመራ ማዕከሉ እና ቲ.ፒ.ኤች ባቀረቡት የማግለያ ቀን ላይ ልዩነት ካለ፣ የቲ.ፒ.ኤች 

መመሪያዎችን Section 22 Class Order የግድ መከተል አለብዎት፡፡    

"የቅርብ ንክኪ" ምን ማለት ነው?  

• የቅርብ ንክኪ ማለት የሆነ ግለሰብ ባለፉት 14 ቀናት የምርመራ ውጤቱ ፖዘቲቭ ከሚያሳይ ሰው ጋር ወይም የኮቪድ-19 ምልክቶች 

ከታዩበት ሰው ጋር ያደረገው ቅርብ የሆነ አካላዊ ንክኪ ነው፡፡ 

• በቅርብ የተደረገ አካላዊ ንክኪ የሚከተሉትን ያካትታል፦ 

o በአንድ ቤት ውስጥ፣ የስራ ቦታ፣ አሊያም በሆነ ቦታ ከ15 ደቂቃ በላይ ከሁለት ሜትር ወይም ከስድስት ጫማ ባነሰ ርቀት መሆን   

o አብሮ በአንድ ቤት ውስጥ መኖር፤ እንዲሁም  

o የጤና እንክብካቤ ሰራተኛ ከሆኑ፣ ወጥነት ባለው መልኩ ተገቢና ግላዊ የሆኑ መከላከያ እቃዎችን ሳይጠቀሙ ለግለሰቦች እርዳታ 

ማድረግ 

ኔጋቲቭ የምርመራ ውጤት ምን ማለት ነው?  

• የኮቪድ-19 የምርመራ ውጤት ኔጋቲቭ ሆነ ማለት ናሙና በተወሰደበት ወቅት ምንም አይነት ቫይረስ አልተገኘም ማለት ነው፡፡   

• ኔጋቲቭ ውጤት ማለት አትታመምም ማለት አይደለም፡፡ አትጋለጥም፣ ፖዘቲቭ አትሆንም አሊያም ወደፊት የኮቪድ-19 ታማሚ 

አትሆንም ማለትም አይደለም፡፡   

https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
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ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ምን ማለት ነው፣ ምናልባት ምልክቶቹ ካልታዩብኝ 

• በናሙና ውስጥ ቫይረሱ ሲገኝ እያደገ ስለሚመጣ፣ ምርመራው ውጤታማ ይሆናል፡፡  

• ግለሰቡ ከኮቪድ-19 ሙሉ በሙሉ ቢያገግም እና ወደ ሌሎች ባያስተላልፍ ውጤቱ አሁንም ፖዘቲቭ ሊሆን ይችላል፡፡ ተመርምረው 

ፖዘቲቭ እንደሆኑ ያወቁ ሰዎች ራሳቸውን አግልለው ከቆዩ በኋላ ምንም አይነት ምልክት ካላሳዩ ድጋሚ ምርመራ እንዲያደርጉ 

አይመከሩም 

• በኮቪድ-19 ላይ የሚደረው ምርመራ አሁንም እንደቀጠለ ነው 

• ምልክቶቹ በጭራሽ እስካልታዩ ድረስ የምርመራ ውጤቱ ፖዘቲቭ መሆኑን የማወቅ ጥቅም አሁንም ድረስ አይታወቅም፡፡  

• የምርመራ ውጤትህ ፖዘቲቭ የሚያሳይ ከሆነ ራስህን ማግለል እንዲሁም ምልክቶቹ ስለመታየታቸው በራስህ ላይ ክትትል ማድረግ 

አለብህ፣ ምንም እንኳን ምልክቶቹ ባይታዩም፡፡  

ምርመራው ባለፈው ጊዜ ምናልባት የኮቪድ-19 እንዳለብኝ ሊነግረኝ ይችላል (ነገር ግን አሁን አይደለም)?  

• አይደለም፣ ምርመራው የሚያሳውቀው፣ ምርመራውን ባደረጉበት ወቅት የኮቪድ-19 ስለመኖሩ ብቻ ነው 

• ምርመራው የሚለየው በኦንታሪዮ ባለፉት ጊዜያት የኮቪድ-19 ያለበት ሰው በኦንታሪዮ አለመኖሩን ለማወቅ ነው፡፡ 

ለበለጠ መረጃ፣ ይብኙ www.toronto.ca/COVID19 አሊያም ይደውሉ ለቲ.ፒ.ኤች በ 416-338-7600.  
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