
COVID-19 እና የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶችእና የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶች
ለህፃናት / ተማሪዎች / ጎልማሶች ዕለታዊ ምርመራ። ወላጅ/አሳዳጊ ለልጃቸው ማጠናቀቅ ይችላሉ።

ሴፕቴምበር 6፣ 2022

1.  ከእነዚህ አዲስ ወይም የከፋ ምልክቶች አለዎትከእነዚህ አዲስ ወይም የከፋ ምልክቶች አለዎት*?

A)  አንድ ወይም ከዚያ በላይ፦አንድ ወይም ከዚያ በላይ፦

ትኩሳት > 37.8°ሴ እና/ወይም 
ብርድ ብርድ ማለት

አዎአዎ

አይአይ

ሳል

አዎአዎ

አይአይ

የመተንፈስ ችግር

አዎአዎ

አይአይ

ጣዕም / ሽታ መቀነስ ወይም ማጣት

አዎአዎ

አይአይ

B)  ሁለት ወይም ከዚያ በላይ፦ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ፦ 

የጉሮሮ ህመም

አዎአዎ

አይአይ

ራስ ምታት

አዎአዎ

አይአይ

በጣም 
የመድከም ስሜት

አዎአዎ

አይአይ

የአፍንጫ በንፍጥ 
መሞላት / የአፍንጫ መታፈን

አዎአዎ

አይአይ

የጡንቻ ህመም / 
የመገጣጠሚያ ህመም

አዎአዎ

አይአይ

ማቅለሽለሽ / 
ማስታወክ / ተቅማጥ

አዎአዎ

አይአይ

2.  ባለፉትባለፉት 10 ቀናት ውስጥ ለቀናት ውስጥ ለ COVID-19 ተመርምረው ፖዘቲቭ/አዎንታዊ ነዎት እና ምልክታቸው(ዎች) አለብዎት ተመርምረው ፖዘቲቭ/አዎንታዊ ነዎት እና ምልክታቸው(ዎች) አለብዎት?

ለ ጥያቄለ ጥያቄ.1 ወይምወይም 2 ““አዎአዎ”” ከሆነ ከሆነ ቤት ይቆዩ እና ራስዎን ያግልሉ ተጨማሪ እርምጃዎችን ይከተሉ

አዎአዎ

አይአይ

3.  ከከ1(B) አንድ ምልክት ብቻ ወይም ከሚከተሉት አዲስ ወይም የከፋ ምልክቶች ነው ያለዎትአንድ ምልክት ብቻ ወይም ከሚከተሉት አዲስ ወይም የከፋ ምልክቶች ነው ያለዎት?*

•  የሆድ ህመምየሆድ ህመም
•  ሮዝ አይን ሮዝ አይን 
•  የምግብ ፍላጎት መቀነስ ወይም አለመኖርየምግብ ፍላጎት መቀነስ ወይም አለመኖር

  ““አዎአዎ”” ከሆነ ከሆነ ምልክቱ ለ 24 ሰአታት እየተሻሻለ እስኪመጣ ድረስ (ለ 48 ሰአታት ለማቅለሽለሽ/ማስታወክ/ተቅማጥ) 
እና ምንም አዲስ የሕመም ምልክቶች እስከማይኖርዎት ድረስ ቤት ይቆዩ

አዎአዎ

አይአይ

4.   ማግለል፣ ተለይቶ መቆየት፣ ቤት መቆየት እንዳለብዎ፣ ወይም አሁን ትምህርት ቤት ወይም የልጅ እንክብካቤ  ማግለል፣ ተለይቶ መቆየት፣ ቤት መቆየት እንዳለብዎ፣ ወይም አሁን ትምህርት ቤት ወይም የልጅ እንክብካቤ 
እንዳይከታተሉ ተነግሮዎታልእንዳይከታተሉ ተነግሮዎታል? (ለምሳሌ በዶክተር፣ የፌደራል ድንበር ወኪል፣ የህዝብ ጤና)(ለምሳሌ በዶክተር፣ የፌደራል ድንበር ወኪል፣ የህዝብ ጤና)?

  “አዎ” ከሆነ“አዎ” ከሆነ ቤት ይቆዩ + የተሰጡዎትን መመሪያዎች ይከተሉ

አዎአዎ

አይአይ

5.   ምልክቶች ካለበት ወይም ለ ምልክቶች ካለበት ወይም ለ COVID-19 ፖዘቲቭ የሆነ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት እንዳለዎት ተነግሮዎታልፖዘቲቭ የሆነ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት እንዳለዎት ተነግሮዎታል?

  “አዎ” ከሆነ“አዎ” ከሆነ ተጨማሪ እርምጃዎችን ይከተሉ + ምልክቶች* ከታዩ ወዲያውኑ ራስዎን ያግልሉ

አዎአዎ

አይአይ

*ምልክቱ የመጣው ከታወቀ የጤና ሁኔታ ከሆነ “አይ” የሚለውን ይምረጡ። ምልክቱ አዲስ፣ የተለየ ወይም የከፋ ከሆነ “አዎ” የሚለውን ይምረጡ። ከ COVID-19 ወይም ከጉንፋን ክትባት በኋላ በ 48 ሰአታት ውስጥ መጠነኛ 
ድካም፣የጡንቻዎች ወይም የመገጣጠሚያዎች ህመም ካለ “አይ” የሚለውን ይምረጡ። 

TORONTO.CA/COVID19



COVID-19 እና የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶች መመርመሪያ መሳሪያ ቀጣይ እርምጃዎችእና የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶች መመርመሪያ መሳሪያ ቀጣይ እርምጃዎች

“አዎ” ብለው በገጽ 1 ላሉ ማናቸውም ጥያቄዎች ከመለሱ፣ ከታች ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ፦

ቤት ይቆዩ እና ከታመሙ ራስዎን ያግልሉ፦ቤት ይቆዩ እና ከታመሙ ራስዎን ያግልሉ፦
ትኩሳት እስከማይኖርዎት ድረስ እና ምልክቶችዎ ቢያንስ ለትኩሳት እስከማይኖርዎት ድረስ እና ምልክቶችዎ ቢያንስ ለ 24 ሰአታት (ወይም ማቅለሽለሽ/ማስታወክ/ተቅማጥ ከሆነሰአታት (ወይም ማቅለሽለሽ/ማስታወክ/ተቅማጥ ከሆነ 48 ሰአታት) እስከሚሻሻሉ ድረስ ሰአታት) እስከሚሻሻሉ ድረስ 
ቤት ይቆዩ። ቤት ይቆዩ። 

በዚህ የማጣሪያ መሳሪያ ውስጥ ያልተዘረዘሩትን ጨምሮ የህመም ስሜት የሚሰማው ወይም አዲስ ወይም የከፋ የበሽታ ምልክት ያለበት ማንኛውም ሰው በዚህ የማጣሪያ መሳሪያ ውስጥ ያልተዘረዘሩትን ጨምሮ የህመም ስሜት የሚሰማው ወይም አዲስ ወይም የከፋ የበሽታ ምልክት ያለበት ማንኛውም ሰው 
ምልክቱ እስኪሻሻል ድረስ እቤት መቆየት እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በራሳቸው የጤና እንክብካቤ አቅራቢ መገምገም አለበት።ምልክቱ እስኪሻሻል ድረስ እቤት መቆየት እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በራሳቸው የጤና እንክብካቤ አቅራቢ መገምገም አለበት።

ተጨማሪ እርምጃዎችን ይከተሉ፦ተጨማሪ እርምጃዎችን ይከተሉ፦
ምልክቶቹ ከጀመሩ ለምልክቶቹ ከጀመሩ ለ 10 ቀናት ያህልቀናት ያህል ወይምወይም ፖዘቲቭ የፖዘቲቭ የCOVID-19 ምርመራ (መጀመሪያ የመጣው) ምርመራ (መጀመሪያ የመጣው) ወይምወይም ምልክቶቹ ካለበት ወይም የምልክቶቹ ካለበት ወይም የCOVID-19  
ምርመራ አውንታዊ ከሆነ ሰው ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ከተገናኙ በኋላ ለ ምርመራ አውንታዊ ከሆነ ሰው ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ከተገናኙ በኋላ ለ 10 ቀናት ያህል፦ ቀናት ያህል፦ 

•   በሁሉም ህዝባዊ ቦታዎች (ከ በሁሉም ህዝባዊ ቦታዎች (ከ 2 አመት እድሜ በስተቀር ትምህርት ቤቶችን/የህጻናትን መንከባከብን ጨምሮ) በሚገባ የሚገጥም አመት እድሜ በስተቀር ትምህርት ቤቶችን/የህጻናትን መንከባከብን ጨምሮ) በሚገባ የሚገጥም 
ጭንብል ይልበሱ፤ ጭንብል ይልበሱ፤ 

•   ጭንብልዎን ማውለቅ ያለብዎትን አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ያስወግዱ (ለምሳሌ ፣ ምግብ መብላት፣ የንፋስ መሳሪያ መጫወት፣ ጭንብልዎን ማውለቅ ያለብዎትን አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ያስወግዱ (ለምሳሌ ፣ ምግብ መብላት፣ የንፋስ መሳሪያ መጫወት፣ 
ጭምብሎች በደህና ሊለበሱ የማይችሉ ስፖርቶች)፣ ለምሳሌ በትምህርት ቤት ውስጥ በጋራ ቦታ ሲመገቡ ከመሳሰሉት ልዩ ጭምብሎች በደህና ሊለበሱ የማይችሉ ስፖርቶች)፣ ለምሳሌ በትምህርት ቤት ውስጥ በጋራ ቦታ ሲመገቡ ከመሳሰሉት ልዩ 
ሁኔታዎች ውስጥ በተቻለ መጠን ርቀትን መጠበቅ፤ሁኔታዎች ውስጥ በተቻለ መጠን ርቀትን መጠበቅ፤

•   ከፍተኛ ስጋት ያለባቸውን ሰዎች ወይም ቦታዎችን (ለምሳሌ ሆስፒታሎችን፣ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ቤቶችን) አይጎበኙ፣ አረጋውያን ከፍተኛ ስጋት ያለባቸውን ሰዎች ወይም ቦታዎችን (ለምሳሌ ሆስፒታሎችን፣ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ቤቶችን) አይጎበኙ፣ አረጋውያን 
ባሉበት ወይም የበሽታ መከላከል አቅም የሌላቸውን ጨምሮ። ባሉበት ወይም የበሽታ መከላከል አቅም የሌላቸውን ጨምሮ። 

ምንም እንኳን ለምንም እንኳን ለ COVID-19 ነገቲቭ/አሉታዊ ምርመራ ውጤት ቢኖረዎም ወይም ምንም ምርመራ ባያደርጉም ይህንን ምክር ይከተሉ።ነገቲቭ/አሉታዊ ምርመራ ውጤት ቢኖረዎም ወይም ምንም ምርመራ ባያደርጉም ይህንን ምክር ይከተሉ።

እነዚህ እርምጃዎች የእነዚህ እርምጃዎች የCOVID-19 ስርጭትን እና የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶችን ለመከላከል ተጨማሪ የመከላከያ ንብርብር ናቸው።ስርጭትን እና የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶችን ለመከላከል ተጨማሪ የመከላከያ ንብርብር ናቸው።

የበሽታ የመከላከል አቅማቸው ለተዳከመ ወይም እጅግ አስጊ በሆነ የስብስብ እንክብካቤ ቅንብር ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ የበሽታ የመከላከል አቅማቸው ለተዳከመ ወይም እጅግ አስጊ በሆነ የስብስብ እንክብካቤ ቅንብር ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ 
ተጨማሪ መመሪያን ይከተሉ፦ተጨማሪ መመሪያን ይከተሉ፦
ከፍተኛ ስጋት ባለበት ቦታ ወይም የበሽታ መከላከል አቅማቸው ለተዳከመ ወይም ከከፍተኛ ስጋት ባለበት ቦታ ወይም የበሽታ መከላከል አቅማቸው ለተዳከመ ወይም ከCOVID-19 ጋር በተዛመደ ህመም ሆስፒታል ከገቡ፣ የመገለል መስፈርቶች ጋር በተዛመደ ህመም ሆስፒታል ከገቡ፣ የመገለል መስፈርቶች 
ሊለያዩ ይችላሉ። ለተጨማሪ መመሪያሊለያዩ ይችላሉ። ለተጨማሪ መመሪያ የክልል መመርመሪያ መሳሪያውንየክልል መመርመሪያ መሳሪያውን ይመልከቱ። ይመልከቱ።

እንደ መመሪያው ተጨማሪ መመሪያዎችን ይከተሉ፦እንደ መመሪያው ተጨማሪ መመሪያዎችን ይከተሉ፦
ማግለል፣ ተለይቶ መቆየት፣ ቤት መቆየት እንዳለብዎት ወይም ትምህርት ቤት ወይም የልጅ እንክብካቤ እንዳይከታተሉ ከተነገርዎት (ለምሳሌ በሀኪም፣ በፌደራል ማግለል፣ ተለይቶ መቆየት፣ ቤት መቆየት እንዳለብዎት ወይም ትምህርት ቤት ወይም የልጅ እንክብካቤ እንዳይከታተሉ ከተነገርዎት (ለምሳሌ በሀኪም፣ በፌደራል 
ድንበር ተወካይ፣ የህዝብ ጤና)፤ድንበር ተወካይ፣ የህዝብ ጤና)፤

•   የተሰጠዎትን መመሪያ ወይም አቅጣጫዎችን ይከተሉ።  የተሰጠዎትን መመሪያ ወይም አቅጣጫዎችን ይከተሉ። 

•   ባለፉት ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ከካናዳ ውጭ ከተጓዙ፣ ለለይቶ ማቆያ የፌደራልቀናት ውስጥ ከካናዳ ውጭ ከተጓዙ፣ ለለይቶ ማቆያ የፌደራል መስፈርቶችንመስፈርቶችን ይከተሉ እና ከአለም አቀፍ ጉዞ ከተመለሱ በኋላ ይመርመሩ። ይከተሉ እና ከአለም አቀፍ ጉዞ ከተመለሱ በኋላ ይመርመሩ። 

ብቁ ከሆነ ይመርምሩ እና ይታከሙ፦ብቁ ከሆነ ይመርምሩ እና ይታከሙ፦
•   ለተወሰኑ ቡድኖች የለተወሰኑ ቡድኖች የCOVID-19 ምርመራዎች እና ህክምናዎች ይገኛሉ። ለበለጠ መረጃ ምርመራዎች እና ህክምናዎች ይገኛሉ። ለበለጠ መረጃ እዚህእዚህ ይመልከቱ።ይመልከቱ።

ይህ መሳሪያ ከክልላዊ መመሪያ ጋር የሚስማማ ነው፦ይህ መሳሪያ ከክልላዊ መመሪያ ጋር የሚስማማ ነው፦ የየCOVID-19 ትምህርት ቤት እና የሕጻናት እንክብካቤ ማጣሪያትምህርት ቤት እና የሕጻናት እንክብካቤ ማጣሪያ  
እናእና የየCOVID-19 ጉዳዮች እና አድራሻዎች አስተዳደር በኦንታሪዮጉዳዮች እና አድራሻዎች አስተዳደር በኦንታሪዮ (gov.on.ca)

TORONTO.CA/COVID19

https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf



