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በኮቪድ-19 ራስን ለማግለል የተዘጋጀ የክፍል ትዕዛዝ  

የኮቪድ-19 የክፍል ትዕዛዝ ሲባል ምን ማለት ነው? 

"የክፍል ትዕዛዝ" ሰዎች በበሽታው እስካልተያዙ ድረስ እቤታቸው እንዲቆዩ እና ራሳቸውን እንዲያገሉ አቅጣጫ የሚሰጥ ነው፡፡ 

ጥቅሙ የኮቪድ-19ን ስርጭት መቀነስ እንዲሁም በቶሮንቶ ያሉትን ሁሉንም ጤና መጠበቅ ነው፡፡      

የቶሮንቶ ፐብሊክ ሄልዝ የክፍል ትዕዛዝን ከጉዳይ ይቆጥረው ይሆን እንዲሁም ለምን ያህል ግዜ ይሆን ስራ ላይ 

የሚቆየው? 

የክልሉ የጤና መከላከል እና ማስተዋወቅ ህግ የህክምና ባለሙያዎች "የክፍል ትዕዛዝን" ትኩረት እንዲሰጡት ይፈቅዳል፡፡ ትእዛዙ 

መጀመሪያ የወጣው ኤፕሪል 1 ቀን 2020 ሲሆን በቅርብ ጊዜ የተሻሻለው ደግሞ ሴፕቴምበር 30 ነበር፡፡ የህክምና ባለሙያዎቹ 

አያስፈልግም እስካላሉ ድረስ ትዕዛዙ ስራ ላይ የሚውል ይሆናል፡፡  

 

ለክፍል ትዕዛዝ ማመልከት ያለበት ማነው? 

የክፍል ደረጃ የሚመለከተው፦ 

 የኮቪድ-19 ሕመም ምልክቶች የታዩባቸው ሰዎች 

 የኮቪድ-19 ምርመራ አድርገው እንዳለባቸው የተረጋገጠባቸው ሰዎች 

 የኮቪድ-19 እንዳለበት ከተረጋገጠ ሰው ጋር ከሰሞኑ የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች፡፡ ይህ እንክብካቤ የሚያደርጉትን 

እና የቤተሰብ አባላትን ያካትታል፡፡ 

 በቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና ራሳቸውን እንዲያገሉ መመርያ የተሰጣቸው ሰዎች  

 

በእነዚህ ምድቦች ውስጥ የሚካተቱ ከ 16 ዓመት ዕድሜ በታች የሆናቸው ልጆች ወላጆች/አሳዳጊዎች ከ 16 ዓመት ዕድሜ በታች 

የሆነው ግለሰብ የክፍል ትእዛዝ መስፈርቶችን እንዲከተሉ የማድረግ ሐላፊነት አላቸው፡፡ 

 

ሰዎች ራሳቸውን የሚያገሉት ለምን ያህል ግዜ ነው? 

የራስ ማግለል መስፈርቶች የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና መመርያ እንዲያካትቱ በማሰብ በሴፕቴምበር 30 ተሻሽሏል፡፡ 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms


 
ጁላይ 21, 2021 ተከለሰ 

 

  
Amharic 

 ህመሙ በትንሹ አሊያም በመካከለኛ ደረጃ የሚያማቸው ሰዎች ምልክቶቹ መታየት ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ለ10 ቀናት ያህል 

ወይም የሕመም ምልክት ከሌለባቸው በሽታው እንዳለባቸው የሚያመለክት ውጤት ከተቀበሉ በኋላ ካለው ቀን ጀምሮ ለ 10 

ቀናት ራሳቸውን ማግለል አለባቸው፡፡  

 በፅኑ የታመሙ ወይም የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅማቸው በእጅጉ የተጎዱት ደግሞ ራሳቸውን የሕመም ምልክት ከጀመረ 

በኋላ ካለው ቀን ጀምሮ ለ20 ቀናት ያህል ማግለል አለባቸው፡፡  

 ኮቪድ-19 እንዳለበት ከታወቀ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት እንደነበራቸው የታወቁ ሰዎች የቅርብ ንክኪ ካደረጉበት መጨረሻ ቀን 

በኋላ ካለው ቀን ጀምሮ ለ10 ቀናት ያህል ራሳቸውን የግድ ማግለል አለባቸው፡፡  

 

ከክፍል ትዕዛዝ ነጻ የሚሆኑ ሰዎች ይኖሩ ይሆን? 

አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ የአገልግሎት ሰራተኞች ምልክቱ ካልታየባቸው ሰዎች ጋር ግንኙነት ያደረጉ ካሉ ወደ ስራ እንዲመለሱ 

ይፈቀድላቸዋል፡፡ ስራ የማይሰሩ ወይም ከስራ አሊያም ወደ ስራ የማይጓዙ ከሆነ ራሳቸውን በቤት ውስጥ ለብቻ አግለው 

መቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡ ከቤት ውስጥ ጥቃትን የሚሸሹት ለየት ባለ መልኩ የሚስተናገዱበት አግባብ ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ 

የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና ለእያንዳንዱ ሁኔታ የሚሆኑ ልዩ ሁኔታዎችን የሚገመግም እና ልዩ ሁኔታ ማድረግ ያስፈልጋል ወይም 

አያስፈልግም የሚለውን የሚወስን ይሆናል፡፡ 

 

ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ከተከተቡ ራሳቸውን ማግለል አለባቸው?  

ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ተከተቡ የሚባለው የፀደቀው ክትባት የሚከተሉትን ከወሰዱ ቢያንስ 14 ቀናት ከሆናቸው ነው፡  

 በሄልዝ ካናዳ የፀደቀ በተከታታይ ዶዝ የሚወሰደው ክትባት በማንኛውም ጥምረት ሁሉንም ዶዞች፣ 

 በሄልዝ ካናዳ ያልፀደቀ የኮቪድ-19 ክትባት አንድ ወይም ሁለት ዶዞች በሄልዝ ካናዳ ከፀደቀ ለቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና አመርቂ የሆነ  

የኮቪድ-19 ክትባት አንድ ዶዝ ጋር፣ ወይም 

 በሄልዝ ካናዳ ያልፀደቀ ለቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና አመርቂ የሆነ የኮቪድ-19 ክትባት ሦስት ዶዞች፡፡   

ሙሉ ለሙሉ የተከተቡ የኮቪድ-19 የሕመም ምልክት ያለባቸው ሰዎች ሊመረመሩ እና የምርመራ ውጤታቸው እስኪደርስ 

በሚጠባበቁበት ጊዜ ራሳቸውን ማግለል አለባቸው፡፡ የምርመራ ውጤታቸው እንደሌለባቸው የሚያሳይ ከሆነ ለ 24 ሰዓታት 

የሕመም ምልክታቸው እየተሻለ ከመጣ እና ትኩሳት ማስታገሻ መድኃኒት ሳይወስዱ ትኩሳት ከሌለባቸው ከራስ ማግለል ሊወጡ 

ይችላሉ፡፡ የጨጓራ እና አንጀት የሕመም ምልክቶች (ለምሳሌ ማቅለሽለሽ፣ የጨጓራ መቆጣት፣ ተቅማጥ) ከነበረባቸው ከራስ 

ማግለል ከመውጣታቸው በፊት እነዚህ የሕመም ምልክቶች ለ 48 ሰዓታት መሻሻል ማሳየት ኣለባቸው፡፡ 

የምርመራ ውጤታቸው እንዳለባቸው የሚያሳይ ሙሉ ለሙሉ የተከተቡ ሰዎች የሕመም ምልክቶቹ ከጀመሩ በኋላ ካለው ቀን 

ጀምሮ ለ 10 ቀናት ወይም የሕመም ምልክት ከሌለባቸው በሽታው እንዳለባቸው የሚያመለክት ውጤት ከተቀበሉ በኋላ ካለው 

ቀን ጀምሮ ለ 10 ቀናት ራሳቸውን ማግለል አለባቸው በቶሮንቲ ሕብረተሰብ ጤና ራሳቸውን እንዳያገሉ ካልተነገራቸው 

በስተቀር፡፡   
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ኮቪድ-19 ካለው ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሙሉ ለሙሉ የተከተቡ ሰዎች በተጨማሪ የሚከተሉትን መስፈርቶች ሁሉ 

የሚያሟሉ ከሆነ ራስ ከማግለል ምሕረት ሊደረግላቸው ይችላል: 

 ከሕመም ምልክት ነፃ መሆን 

 ደካማ የሰውነት በሽታ መከላከል አቅም የሌላቸው (ለምሳሌ የሰውነት አካል ወይም ግንድ ህዋሳት ንቅለ ተከላ ያደረገ፣ 

ወይም ኬሞቴራፒ ወይም ኢሚኖሳፕረሲቭ ሕክምና በማድረግ ላይ ያልሆኑ) 

 የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ወይም ጡረተኞች ማቆያ ማእከል ኗሪ ወይም ወደ ጤና ማእከል ተኝቶ ታካሚ ያልሆነ  

 

ራስ ከመግለል ምሕረት የተደረገላቸው ቢሆንም የቅርብ ንክኪ የሆኑ ሙሉ የተከተቡ ሰዎች:  

 የማሕበረሰብ ጤና እርምጃዎችን ማክበር አለባቸው፣ ለምሳሌ አስፈላጊ በሚሆንበት ቦታ የአፍና አፍንጫ ጭምብል 

ማድረግ እና አካላዊ ርቀት ማድረግ 

 ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ወይም ያልተከተቡ ቡዙ ሰዎች ያሉበት አካባቢ (ለምሳሌ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ 

ማእከል፣ መጠለያ ወይም የህፃናት እንክብካቤ ማእከል ላይ በጎፈቃድ አገልግሎት መስጠት  ወይም መጎብኘት፣  

የመጨረሻ ከተጋለጡበት ቀን በኋላ ለ 10 ቀናት አስፈላጊ ያልሆኑ ጉብኝቶችን ማስወገድ አለባቸው 

 መጋለጣቸውን ለቀጣሪያቸው እንዲያሳውቁ እና በጤና ትበቃ ሚኒስቴር የሴፕቴምበር 14/2021 ጊዜያዊ መመርያ 

መሰረት በኃላፊያቸው እና/ወይም የስራ ቦታ ጤና ክፍል የሚጣልባቸውን ገደብ እንዲከተሉ ይበረታታሉ 

 

ሰዎች በቅርብ ጊዜ የኮቪድ-19 በሽታ ከነበራቸው ራሳቸውን ማግለል አለባቸው? 

የኮቪድ-19 በሽታ በቅር ጊዜ የነበረባቸው ሰዎች ባለፉት 90 ቀናት ተመርመረው ውጤታቸው ኮቪድ-19 እንዳለባ የሚያሳይ እና 

ከነበረባቸው በሽታ ነፃ የሆኑ ሰዎች ናቸው፡፡ 

 

ቅርብ ጊዜ ኮቪድ-19 በሽታ የተያዙና አሁንም አዲስ የኮቪድ-19 ሕመም ምልክት ያለባቸው ሰዎች ተመርምረው የምርመራ 

ውጤታቸውን ሲጠባበቁ ራሳቸውን ማግለል አለባቸው፡፡ የምርመራ ውጤታቸው እንዳለባቸው የሚያሳይ ከሆነ የሕመም 

ምልክታቸው ለ 24 ሰዓታት እየተሸሻለ ከመጣ እና የትኩሳት ማስታገሻ መድኃኒት ሳይወስዱ ትኩሳት ከሌለባቸው ራስን ከማግለል 

መውጣት ይችላሉ፤ የጨጓራ እና አንጀት የሕመም ምልክቶች (ለምሳሌ ማቅለሽለሽ፣ የጨጓራ መቆጣት፣ ተቅማጥ) ከነበረባቸው 

ከራስ ማግለል ከመውጣታቸው በፊት እነዚህ የሕመም ምልክቶች ለ 48 ሰዓታት መሻሻል ማሳየት ኣለባቸው፡፡ 

 

የምርመራ ውጤታቸው እንዳለባቸው የሚያሳይ ቅርብ ጊዜ ኮቪድ-19 በሽታ የተያዙ ሰዎች የሕመም ምልክቶቹ ከጀመሩ በኋላ 

ካለው ቀን ጀምሮ ለ 10 ቀናት ወይም የሕመም ምልክት ከሌለባቸው በሽታው እንዳለባቸው የሚያመለክት ውጤት ከተቀበሉ 

በኋላ ካለው ቀን ጀምሮ ለ 10 ቀናት ራሳቸውን ማግለል አለባቸው በቶሮንቲ ሕብረተሰብ ጤና ራሳቸውን እንዳያገሉ 

ካልተነገራቸው በስተቀር፡፡ 

 

ቅርብ ጊዜ ኮቪድ-19 በሽታ የተያዙና ኮቪድ-19 ያለበት ሰው የቅርብ ንክኪ የሆኑ ሰዎች የሚከተሉትን መስፈርቶች ካሟሉ ራስን 

ከማግለል ምሕረት ሊደረግላቸው ይችላል፡ 



 
ጁላይ 21, 2021 ተከለሰ 

 

  
Amharic 

 በሽታይ እያለባቸው የሕመም ምልክት የማያሳዩ ከሆነ 

 ደካማ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅም ካለባቸው (ለምሳሌ የሰውነት አካላ ወይም ህዋስ ንቅለ-ተከላ ካልተቀበሉ ወይም ኬሞቴራፒ 

ወይም ኢሚዩኖሳፕረሲቭ ህክምና እየወሰደ ካልሆነ) 

 የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ወይም ጡረተኞች ማእከል ኗሪ ወይም ጤና እንክብካቤ መስጫ ማእከል የገባ ታካሚ ከሆነ 

ራስን ከማግለል ምሕረት ከተደረገላቸው፣ በቅርብ ጊዜ የምርመራ ውጤታቸው እንዳለባቸው የሚያሳይ የቅርብ ንክኪ የሆኑ ሰዎች፡ 

 በተቻለ ፍጥነት ለመጨረሻ ጊዜ ከተጋለጡበት ቀን 7 ቀናት ወይም በኋላ መመርመር አለባቸው 

 አስፈላጊ በሆነበት ቦታ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ እና ኣካላፊ ርቀት መጠበቅን የመሳሰሉ የሕብረተሰብ ጤና 

እርምጃዎችን መከተል አለባቸው 

 ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ወይም ያልተከተቡ ቡዙ ሰዎች ያሉበት አካባቢ (ለምሳሌ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ 

ማእከል፣ መጠለያ ወይም የህፃናት እንክብካቤ ማእከል ላይ በጎፈቃድ አገልግሎት መስጠት  ወይም መጎብኘት፣  የመጨረሻ 

ከተጋለጡበት ቀን በኋላ ለ 10 ቀናት አስፈላጊ ያልሆኑ ጉብኝቶችን ማስወገድ አለባቸው 

 ተጋላጭነታቸውን በተመለከተ ለቀጣሪያቸው እንዲያሳውቁ እና ሓላፊያቸው እና/ወይም የስራ ቦታ ጤና ክፍል ሴፕቴምበር 

14, 2021 የጤና ሚኒስቴር ያወጣው ጊዜያዊ መመርያ መሠረት የሚያስገድዱትን ገደብ እንዲያከብሩ ይበረታታሉ፡፡  

ራስን ማግለል የሚሰራው እንዴት ነው?  

ራስን ማግለል ማለት በቤት ውስጥ ወይም ግብአት በተሟሉበት ማቆያ መቆየት ነው፡፡ ወደ ውጭ መውጣት ወይም ጠያቂ 

ማግኘት አይቻልም፡፡ ከሌሎች ጋር የቅርብ ንክኪ ከማድረግ ይቆጠቡ፡፡ ከተቻለ የተለየ መጸዳጃ ቤት እና መታጠብያ ቤት 

ይጠቀሙ፡፡ ክፍል ከሌላ ሰው ጋር ሲጋሩ ጥሩ የአየር ዝውውር እንዲኖር መስኮቶችን ይክፈቱ፡፡ በኦንላይን ይገብዩ አሊያም 

የሚፈልጉትን ነገር ይምጣልዎት፡፡ ከግሮሰሪ፣ የሀኪም ትዕዛዝ ለማግኘት፣ አሊያም ሌሎች አገልግሎቶችን ለማግኘት ለቶሮንቶ 

ፐብሊክ ሄልዝ በ 416-338-7600 ለምክር ይደውሉ፡፡ እራስዎን እንዴት ያገላሉ የሚለውን መልከቱ፡፡   

ከሌሎች ራሳቸውን ለማግለል የማይፈቅድ አይነት ቤት ያላቸው ሰዎች፣ ቤት የሌላቸው ሰዎች ወይም በቤት ውስጥ ሆነው 

ምቾት የማይሰማቸው ካሉ በጊዜያዊነት መጠለያ የሚያገኙ ይሆናል፡፡ ለዚህ ብቁ መሆንዎን ለመወያየት እባክዎ ወደ ቶሮንቶ 

ሕብረተሰብ ጤና በ 416-338-7600 ይደውሉ፡፡ 

 

ሰዎች ራሳቸውን በሚያገሉበት ጊዜ የሕክምና ቀጠሮአቸው ላይ መገኘት ይችላሉ?  

ሰዎች ራሳቸውን በሚያገሉበት ጊዜ ወሳኝ የሆነ የሕክምና ቀጠሮ ካላቸው መገኘት ይችላሉ፡፡ ወደ ክሊኒክ ወይም ሆስፒታል 

ከመሄድዎ በፊት መመርያ ለማግኘት የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤናን በ 416-338-7600 ደውለው ያግኙዋቸው፡፡  

የክትባት ቀጠሮ ራስ ማግለሉ እስኪያበቃ ድረስ አራዝሙት፡፡ 

አንድ ሰው ራሱን ባያገል ምን ይፈጠራል? 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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Amharic 

አንድ ግለሰብ ራሱን ሲያገል የክፍል ትዕዛዝን ተግባራዊ ካላደረገ በቀን እስከ $5,000 ሊቀጣ ይችላል፡፡ ፖሊስም ለእገዛ ሊጠራ 

ይችላል፡፡  

 

ሰዎች የቅርብ ንክኪ የሆኑ ሰዎች ስም እና ሌሎች መረጃዎችን ለምን ለቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና መስጠት 

ያስፈልጋቸዋል? ግላዊነታቸው እንዴት ይጠበቃል? 

 

በክፍል ትእዛዙ የሚካተቱ ሰዎች ሲጠየቁ የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና በሚጠቅሳቸው ቀናት እና ሰአታት የተገናኟቸው የቅርብ 

ንክኪዎች ስም እና የመገኛ መረጃ (ስልክ ቁጥር፣ አድራሻ፣ ኢሜይል እድራሻ) ለቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና መስጠት አለባቸው፡፡ ይህ 

መረጃ የቅርብ ንክኪዎችን ለማግኘት ብቻ የሚውል ነው፡፡ 

 

ይህንን መረጃ መስጠት እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና በሽታው ወደ ሌሎች ሰዎች እንዳይዛመት ለመከላከል 

ይረዳል፡፡ በቶሮንቶ እና በመላው ኦንታሪዮ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ንግድ ቤቶች እና ሌሎች ለማሕበረሰብ እንቅስቃሴ ጠቃሚ 

የሆኑ መገልገያዎች ክፍት እንዲሆኑ ያለን የጋራ ችሎታ የሚወሰነው የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና ይህን ስራ ለበስረታ ባለው ችሎታ 

ነው፡፡ 

 

የቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና ሰዎች ግላዊነታቸው በተመከለተ እንደሚያሳስባቸው ይገነዘባል፡፡ በቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና 

የሚሰበሰበው ሁሉም መረጃ በኦንታሪዮ የጤና መረጃ ግላዊነት አዋጅ የግል ጤና መረጃ ጥበቃ ሕግ፣ 2004 የተጠበቀ ነው፡፡ 

 

ሰዎች የክፍል ትዕዛዙን ሊሞግቱ ይችላሉ? 

በክፍል ትዕዛዙ የተመዘገበ ሰው ሊሞግት የሚችል ሲሆን ለዚህም ጥያቄውን  ለ ጤና አገልግሎቶች ይግባኝ እና ግምገማ ቦርድ  

ማቅረብ ይችላል፡፡ 

 

በውሸባ ህግ ስር ስላለው የፌዴራሉ ትዕዛዝ በተመለከተ እኔ ማወቅ ያለብኝ ምንድን ነው? 

የፌዴራሉ የጊዜያዊ ማቆያ ትዕዛዝ ተግባራዊ የሚሆነው ወደ ካናዳ በሚገቡት ሁሉም ተጓዦች ላይ ሲሆን ስራ ላይ የዋለውም 

ከማርች 25፣ 2020 ጀምሮ ነው፡፡ ሁሉም ተጓዦች ራሳቸውን ለ14 ቀናት ያህል ማግለል አለባቸው፡፡ የካናዳ መንግስት መረጃ 

ለተጓዦች ይመልከቱ፡፡ 

 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation


 
ጁላይ 21, 2021 ተከለሰ 

 

  
Amharic 

አልፎ አልፎ፣ በፌዴራሉ ትዕዛዝ መሰረት በግድ መወሸብ ያለባቸው ሰዎች በቶሮንቶ የጤና ሜዲካል ኦፊሰሮች ለወጣው ትዕዛዝ 

ተገዢ የሚሆኑ ይሆናሉ (ለምሳሌ የኮቪድ-19 ምርመራ ያደረጉ ሰዎች እንዲሁም ከጉዞ የተመለሱ ሰዎች)፡፡ 

 

ተጨማሪ መረጃ 

ለጤና ምርመራ፣ ወደ ዶክተርዎ ቢሮ ወይም ቴሌ ሄልዝ በ 1-866-797-0000 ይደውሉ፡፡ የክፍል ትዕዛዙን በተመለከተ 

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ለቶሮንቶ ሕብረተሰብ ጤና በ 416-338-7600 ይደውሉ፡፡ 

 

 

 


