
ኮቪድኮቪድ-19 ን ናይ ምስትንፋስ ቫይረሳትንን ናይ ምስትንፋስ ቫይረሳትን
መዓልታዊ መርመራ ንቆልዑን/ተምሃሮን/እኹላት ሰባትን ሓደ ወላዲ/ሞግዚት ድማ ንውላዱ ክመልኣሉ ይኽእል እዩ።

መስከረም 6, 2022

1.  እዞም ሓደስቲ ወይ ድማ ዝገድዱ ምልክታት ኣለኩም ዶእዞም ሓደስቲ ወይ ድማ ዝገድዱ ምልክታት ኣለኩም ዶ?

A)  ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ፡ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ፡

ረስኒr > 37.8°C ከምኡ’ድማ/ወይ ምንግብጋብ ሰዓል ጸገም ምስትንፋስ ምጉዳል ወይ ምጥፋእ መቐረት/ጨና

B)  ክልተ ወይ ዝያድኡ: ክልተ ወይ ዝያድኡ: 

ዝሕርሕር ጎሮሮ ሕማም ርእሲ ስሚዒት ብርቱዕ ድኻም ጸረርታ ዘለዎ ኣፍንጫ/
ናይ ኣፍንጫ ምምዕባስ

ቃንዛ ጭዋዳታት/ናይ  
መላግቦ ቃንዛ

ዕግርግር/ተምላስ/ውጽኣት

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

2.  ኣብዘን ዝሓለፋኣብዘን ዝሓለፋ 10 መዓልትታት ናይ ኮቪድመዓልትታት ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ጌርኩም ዶ ምልክት/ታት’ከ ኣለኩም ዶመርመራታት ጌርኩም ዶ ምልክት/ታት’ከ ኣለኩም ዶ?

ንሕቶንሕቶ 1 ወይወይ 2 እወእወ እንተኢልኩምእንተኢልኩም ካብ ገዛ ኣይትውጽኡን ተፈለዩን ተወሳኺ ስጉምትታት ተኸተሉ****

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

3.  ካብካብ ኣብኣብ 1((B)) ዘለውዘለው ሓደሓደ ምልክትምልክት ጥራይጥራይ ወይወይ ካብ’ዞምካብ’ዞም ዝስዕቡዝስዕቡ ሓድሽሓድሽ ወይወይ ዝገድድዝገድድ ኣለኩምኣለኩም ድዩድዩ ምልክታትምልክታት?**

•  ቃንዛቃንዛ ከብዲ   ከብዲ    •  ሮዛሮዛ ሕብሪሕብሪ ዓይኒ   ዓይኒ    •  ምጉዳልምጉዳል ወይወይ ሸውሃትሸውሃት ምዕጻውምዕጻው

  እወ  እወ እንተኾይኑእንተኾይኑ ክሳብ እቲ ናትኩም ምልክት ዝመሓየሽን ክሳብ ሓድሽ ምልክታት ዘይገበርኩም ን 24 ሰዓታት  
(48 ሰዓታት ን ዕግርግር/ተምላስ/ውጻኣት) ኣብ ገዛ ጽንሑ

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

4.  ክትውሸቡ፡ክትውሸቡ፡ ክትፍለዩንክትፍለዩን ኣብኣብ ገዛገዛ ክትጸንሑንክትጸንሑን ከምከም ዘለኩምዘለኩም ፈሊጥኩምፈሊጥኩም ዶዶ, ወይወይ ድማድማ ኣብኣብ ትምህርቲትምህርቲ ወይወይ መእለዪመእለዪ ቆልዓቆልዓ ሕጂሕጂ ክትከዱክትከዱ 
ከምዘይብልኩምከምዘይብልኩም ፈሊጥኩምፈሊጥኩም ዶዶ? (ንኣብነት(ንኣብነት ብሓኪም፡ብሓኪም፡ ናይናይ ፈደራልፈደራል ዶብዶብ ወኪል፡ወኪል፡ ሓኪም)ሓኪም)?

  እወ  እወ እንተኾይኑእንተኾይኑ ኣብ ገዛ ጽንሑ + ዝተዋህበኩም መምርሒታት ተኸተሉ

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

5.  ንስኹምንስኹም ምልክታትምልክታት ናይናይ ዝነበሮዝነበሮ ሰብሰብ መቕርብመቕርብ ከምከም ዝኾንኩምዝኾንኩም ተሓቢርኩምተሓቢርኩም ዶዶ ወይወይ ናይናይ ተመርሚሩተመርሚሩ ብብ ኮቪድ-ኮቪድ-19 ዝተለኽፈዝተለኽፈ ሰብሰብ 
መቕርብመቕርብ ከምከም ዝኾንኩምዝኾንኩም ተሓቢርኩምተሓቢርኩም ዶዶ?

  እወ  እወ እንተኾይኑእንተኾይኑ ተወሳኺ ስጉምትታት ተኸተሉ + ምልክታት* እንተድኣ ማዕቢሎም ሽዓ ተፈለዩ

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

* እቲ ምልክት ከኣ ካብ ፍሉጥ ናይ ጥዕና ኩነታት እንተኾይኑ፡ እዚ ድማ ምልክት እንተኾይኑ፡ ኣይፋል ምረጹ። እቲ ምልክት ሓድሽ፡ ፍልይ ዝበለ፡ ወይ ዝገድድ እንተኾይኑ፡ እወ ምረጹ። እንተድኣ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ድሕሪ ናይ 
ኮቪድ-19 ወይ ናይ ጉንፋዕ ክታበት ፎኪስ ድኻም፡ ዘቐንዙ ጅማውትን መላግቦን ኣሎ ኮይኑ፡ ኣይፋል ምረጹ። 

**ተወሰኽቲ ስጉምታት ምስዓብ ማለት እዚ እዩ፥ ኣብ ኩሉ ህዝባዊ ቦታታት ብጽቡቕ ዝሰጠመ ማስክ ምግባር፡ ማስክኹም ንክተውጽእ ዘድልዩኹም ንጥፈታት ምውጋድ ከምኡ ድማ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ወይ ቦታታት ዘይምብጻሕ።
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