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መምርሒመምርሒ  ንወላዲ፦ንወላዲ፦  ውላድካውላድካ  ምስምስ  ሓደሓደ  ብኮቪድብኮቪድ-19 ዝተትሓዘዝተትሓዘ  ሰብሰብ    
ጥብቂጥብቂ  ርክብርክብ  እንተእንተ  ሃልይዎሃልይዎ

ኣብ ማእከል ክንክን ሕጻናት ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ ዝገበረ ሰብ እንተድኣ ሃልዩ ወለዲ ክሕበሩ እዮም።
 •   ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎም ቆልዑ ካብቲ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ኣወንታዊ ምርመራ ዘለዎ ሰብ ንመወዳእታ ግዜ ዝተቓልዑሉ ዕለት ን10 መዓልቲ 

ኣብ ገዝኦም ክጸንሑን ኦኣርሶም - ክፈልዩን ኣለዎም። ህዝባዊ ጥዕና ጥብቂ ርክብ እንተ ሃልዩካ ዓርስኻ - ምፍላይ ከቋርጽ ዝኽእል መዓስ ምዃኑ 
ክነግረካ እዩ።

 •   ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ* ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ረኽሲ ኮቪድ-19 ዝነበሮም**፣ ከምኡ `ውን ዝኾነ ይኹን ምልክት ናይ ኮቪድ-19 ዘይብሎም 
ቆልዑ፣ ብህዝባዊ ጥዕና እንተ ዘይተመሪሖም ዓርሶም- ክፈልዩ ኣየድልዮምን እዩ።

ንውላድካንውላድካ ንምልክታትንምልክታት ኮቪድኮቪድ-19 በብመዓልቱበብመዓልቱ ይከታተሉ፦ይከታተሉ፦
ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ* ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ረኽሲ ኮቪድ-19 ዝነበሮም ቆልዑ** ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልትታት እውን መዓልታዊ ነቶም 
ምልክታት ክከታተልዎም ኣለዎም።

እቲእቲ  ምሉእምሉእ  ዝርዝርዝርዝር  ምልክታትምልክታት  ነዞምነዞም  ዝስዕቡዝስዕቡ  የጠቓልል፦የጠቓልል፦

ውላድካውላድካ ምልክታትምልክታት እንተእንተ ኣማዕቢሉ፦ኣማዕቢሉ፦
ብናይብናይ ፒፒ. ሲሲ. ኣርኣር ምርመራምርመራ ይመርመር፦ይመርመር፦
 •   ውላድካ ናይ ፒ. ሲ. ኣር ምርመራ ክገብር ግበር። ካብ ቤት ትምህርቲ ወይ ካብ ማእከል ክንክን ሕጻናት ናብ ቤትካ ዝውሰድ ናይ ፒ. ሲ. ኣር. 

መመርመሪ ኪት ውሰድ ወይ ኣብ ማእከል ገምጋም ቆጸራ ኣመዝግብ።
 •  ቅልጡፍ መርመራ ጸረ-ጅን ኣይትጠቐም። ውላድካ ናይ ፒ. ሲ. ኣር. ምርመራ የድልዮ እዩ።
 •   ውላዶም ዋላ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተበ* ወይ ክዓ ኣብዚ ቐረባ እዋን ረኽሲ ኮቪድ-19 ዝነበሮ** እኳ እንተኾነ፣ ኣብ ገዝኡ ክጸብሕን  

ዓርሱ - ክፈልን ከምኡ `ውን ክትባት ክወስድ ክገብሩ ኣለዎም።

ኣባላትኣባላት ስድራስድራ ቤትቤት ዓርሶምዓርሶም - ክፈልዩክፈልዩ ኣለዎም፦ኣለዎም፦
 •   ኩሉ ኣባል ስድራ ቤትካ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተበ እንተ ዘይኮይኑ* ወይ ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልትታት* ረኽሲ ኮቪድ-19 እንተ ዘይሃልይዎ** 

ውላድካ ኣሉታዊ መርመራ ኮቪድ-19 ኽሳብ ዝገብር ኣብ ገዛኻ ዘሎ ኩሉ ሰብ ዓርሱ - ኽፈሊ ኣለዎ።

ንቤትንቤት ትምህርትኻትምህርትኻ ወይወይ ክዓክዓ ህዝባዊህዝባዊ ጥዕናጥዕና ብ፦ብ፦ 416-338-7600 ኣፍልጦምኣፍልጦም ወይወይ ደውለሎም።ደውለሎም።

ውላድካውላድካ ዓርሱዓርሱ - ዝፈሊዝፈሊ እኳእኳ እንተኾነእንተኾነ ክሉክሉ ኣባልኣባል ስድራስድራ ቤትካቤትካ ኸምዚኸምዚ ኽገብርኽገብር ኣለዎ፦ኣለዎ፦
 •  ንኻልኦት ንምዕቋብ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ይግበር።
 •  ብሰባት ካብ ዝተጨቓጨቐ ቦታታት ይርሓቕ።
 •  ምስ ናይ ጥዕና ጸገማት ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ንዝነበረካ ርክብ ደረት ይግበረሉ።
 •  ካብ ካልኦት ክልተ ሜተር ይርሓቕ።

*ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተበ ማለት ተኸታታሊ ካልኣይ ዓቐን ናይቲ ኮቪድ-19 ዝበሃል ክትባት ምስተወሰደ ወይ ክዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ኦንታርዮ ከም ዝገለጽዎ 14 መዓልቲ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ።

**ኣብዚ ቐረባ እዋን ዝወጸ ረኽሲ ኮቪድ-19 ማለት እቲ ሰብ ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልትታት ንኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ ገይሩን ካብ ጥዕና ህዝቢ ነጻ ኾይኑን ማለት እዩ።

ዕግርግር ምባል፣ 
ተምላስ፣ ውጽኣት

መቐረት ወይ ሽታ 
ምንካይ ወይ ምስኣን

ሰዓል ንምትንፋስ ምጽጋምረስኒ > 37.8°ሴ ከምኡ 
ውን/ወይ ቁሪ ቁሪ ምባል

ድኻም፣ ዝደኸሙ ጭዋዳታት 
ወይ መጋጥምቲ 

ዘረብረብ ወይ ንፍጢ 
ዘለዎ ኣፍንጫ

ቃንዛ ከብዲ ሕማም ርእሲ ሮዛ ዝሕብሩ 
ዓይኒ

ሸውሃትካ ምንካይ  
ወይ ምስኣን

ምቑሳል ጉሮሮ
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https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

