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ትሕዝቶ
3

ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ፡
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ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ይማሕላላፍ
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ምልክታት ኮሮና ቫይርስ ኣየኖት እዮም።
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ነብስኻ ከምይ ጌርካ ትከላኸል
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ኣፍካ ከመይ ጌርካ ትሽፍኖ

9

ምምካን ግዳማዊ ክፋል

10 ኣብ ብብዝሒ ሰብ ዘለዎ ቦታ ይኹን ኣብ ቀጻሊ
ትንቀሳቐሰሉ ቦታታት ክትገብሮም ዘለካ ኣገዳሲ ነገራት።

ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ፡
ኮሮና ቫይረስ እኩብ ናይ ዝተፈላለየ
ቫይረስ ኮይኑ፡ኣብ እንስሳታትን ሰባትን
ዝርአ ሕማም እዩ።
ገለ ኮሮና ቫይረስ ከም ሰዓል መሳሊ
ብቕሊል ክገድፍ ዝኽል ክኸውን ከሎ ፡
ገሊኡ ግን ከም ሜርስን ሳርስን ዝብሃል
ዓይነት ናይ ምትንፋስ ሕጽረት ከጋጥም
ዝኽእል ዓይነት ሕማም ክገድፈልና ይኽእል
እዩ። ሜርስ ዝብሃል ሕማም ኣብ ማእከላይ
ምብራቕ እዩ ዝርከብ።እቲ ቀንዲ ፍልልይ
ኣብ መንጎ ኢንፍልወንዛ ቫይረስን ኮሮና
ቫይረስ ዘሎ ፍልልይ፡ጻዓዱ ዋሃዮታት ናይ
ደምና ን ከም ብዓል ኢንፍልወንዛ ዓይነት

ቫይረስ ብቀሊሉ ክጥቅዖም ኣይክእልን
እዩ፡ን ኮሮና ቫይረስ ግና ጌና ክሳብ ሕጂ
ክከላክልዎ ኣይካሉን ዘለዉ።
ኣብዚ ሰዓትዚ ዓለምና ብ ሳርስ ኮቭ 2
ዝትበገሰ ኮቪድ 19 ዝተሰመየ ቫይርስ
ኣብ ከቢድ ኩነታት ትርከብ።
ሳርስ ኮቭ 2 እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይዚ
ተማሕላልፊ ሕማም ኮይኑ፡ብወድብ ጥዕና
ዓለም ግና ኮቪድ 19 ዝብል ስያመ እዩ
ተዋሂብዎ ምኽንያቱ እዚ ሕማም ኣብ
2019 ስለ ዘጋጠመ።
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3

ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ
ይማሕላላፍ
1፣ቀጥታዊ ምትንኻፍ
• ካብ ኣፍጫና ዝወጽእ ፈሳሲ(ኣብ
ንስዕለሉ እዋን)።
• ኣካላዊ ምትንኻፍ ከም ሰላምታ ፡ካብ
ሰብ ናብ ሰብ ክማሕላለፍ ይኽእል።

2፣ዘይቀጥታዊ ምትንኻፍ
• ካሎኦት ሰባት ዝተንከፍዎ ንብረት ከም
ማዕጾ፡ፊንስትራ፡ዝተፈላለየ ኣብ ገዛና
እንጥቀመሎም ኣቑሑት ገዛ፡ኢሊቬትር
• መስተዪ ኩባያ ጎማ ይኹን ቢኬሪ
• ብ ገንዘብ ወረቕት ይኹን ሓጺን ካብ
ሰብ ናብ ሰብ ክማሕላለፍ ይኽእል

መጠንቀቕታ!ኩሉ ብ ኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ
ምልክታት ኣየርእን እዩ፡ገለ ሰባት
እቲ ሕማም ምስ ሓዞም ን ነዊሕ ግዜ ምልክታት ከየርራዩ
ክጸንሕሑ ይኽእሉ እዮም።
4
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ምልክታት ኮሮና ቫይርስ
ኣየኖት እዮም።
ብ ኮሮና ዝተታሕዙ ሰባት ዝትፈላለየ
ምልክታት የርእዩ።ንኣብነት ከም ሰዓል፡
ናይ ምትንፋስ ሕጽረት፡ረስንን ክሳብ ሞት
ዘብጽሕ ነድሪ ናይ ሳንቡእ የጠቓልል
።ገለ ሰባት ውን ኮሮና ተታሒዞም ዝኾነ
ምልክታት ወይ ሕማም ከይተሰምዓም
ክሓውዩ ይኽእሉ እዮም፡ግና ናብ ካልኦት

ሰባት ከማሕላልፉ ይኽእሉ እዮም።ዝ
በዝሑ ኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ናይ
ምሕዋይ ትኽእሎ ኣለዎም፡ካብ ሓካይም
ዝውሃቦም ሞያዊ ሓገዝ ብግቡእ ምስ
ዝከታተሉ ዓቢ ለውጢ ከርእዩ ይኽእሉ።

ሓደ ካብ ሹዱሽተ ሰባት ብ ኮርና ዝተታሕዙ ሰባት ኣብቲ
ዝኽፍአ ደርጃ ናይቲ ሕማም ናይ
ምብጻሕ ተኽእሎ ኣለዎም።ብፍላይ ከም ብዝሒ ደም፡ሕማም
ልቢ፡ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ብቐሊሉ ክዳኸም ይኽእል።

ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ምስ ዝትሓዝ፡ካብ 2-14 ምዓልታት
ከምዚ ኣብ ትሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ምልክታት የርኢ።

•
•
•
•

ረስኒ
ድሩቕ ስዓል
ናይ ምትንፋስ ሕጽረት
ድኻም
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5

ነብስኻ ከምይ ጌርካ ትከላኸል

6

1

2

ብተደጋጋሚ ኢድካ ብ ማይን
ሳምናን ን ዒስራ ካሊኢታት
ዝኸውን ምሕጻብ፡ብፍላይ
ኣብ እኩብ ሰብ ዘለዎ ቦታ
ም ስ ት ጸንሕን ፡ ስ ዓል ኣ ብ
ትስዕለሉ፡ገጽካ ኣብ ትሕዘሉ
እዋ ን።ብቐጻሊ ኣ እዳውካ
ብሶፍቲ ይኹን ጽሩይ ጨርኪ
መውልዋል

ማይን ሳምና ክትረኽበሉ ኣብ
ዝይትኽእ ግዜ ክኣ ብ ሳኒቲዘር
ጄል ጌርካ ሙሉእ ኣእዳውካ
ምውልዋል።

3

4

ኣእዳውካ ከይትሓጸብካ ዓይንኻ፡
ኣፍንጫኻ፡ገጽካን ዘይምሓዝ።

ኣብ ትስዕለሉ ኣፍካን ኣፍንጫካ
ብግንቦ ኢድካ ሽፊንካ ወይ
ማስክ ይኹን ኣፍካን ኣፍንጫኻን
ክሽፍ ን ዝ ኽ እ ል ሻር ባ
ምጥቃም።

5

6

ኣብ እኩብ ቦታታት ከም
ድኳን፡ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ባንክ፡
መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ
ትኸደሉ እዋን ማስክ፡ጓንቲ
ብምጥቓምን ፡ናይ 1.5 ሜትሮ
ትፈናቲትካ ጉዳይካ ምስልጣን
ኣዝዩ ተመርጺ እዩ።ኢ

ክዳውንቲ፡ኣንሶላ፡ኮሉእ
ኮቦርታካ እንተተኻኢሉ ፡ብ 60
ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ተጠቒምካ
ምሕጻብ።
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7

8

ስራሕካ ይኹን ገዛኻ ኩሉ ግዜ
ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ።

ምስ ረስኒ ይኹን ስዓል ዘለዎም
ሰባት ፡ጥቡቕ ርክብ ዘይምግባር
ተመራጺ እዩ።

9

10

ናይ ምትንፋስ ሕጽረት፡ሳዓል፡
ወይ ረስኒ ኣብ ዝገብረልካ
እዋናት ናብ ሓኪም ምኻድ
የድሊ።

ኣብ ትገሸሉ እዋን ሕማም
ምስ ዝስምዓካ፡ተቓላጢፍካ
ሓገዝ ብዓል ሞያ ክትሓትት
ኣለካ። ንብዓል ሞያ ክኣ ቅድሚ
ምሕማምካ ዝገሽካሉ ቦታ
ሓብር፡

11

ብ ኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዑ
ሰባት ኣብ ከባቢኻ ምስ
ዝህልዉ፡ብዝተኻእለ መጠን
ናብኦም ኣይትቕረብ፡ብፍላይ
ንቡር ሕማም ዝለኩምን
ዓበይቲ ሰባትን።

መጠንቀቕታ!
• ኣፍንጫኻ ኣብ ትሕዘሉን
ኣብ ትስዕለሉ እዋንን
• ኣበይ ጸኒሕካ ብዘየገድስ
ገዛኻ ኣብ ትምለሰሉ ሰዓት
• ዓይኒ ምድሪ ኣብ ትጥቀመሉ
እዋን
• መግቢ ኣብ ተዳልወሉ
ይኹን ኣብ ትበልዓሉ ግዜ
• ምስ እንስሳታት ድሕሪ
ምትንኽኻፍካ
• ምስ ዝኾነ ሰብ ሰላምታ
ምስተለዋወጥካ
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7

ኣፍካ ከመይ ጌርካ ትሽፍኖ

8
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ምምካን ግዳማዊ ክፋል
ዝኾነ ዝተንከፍካዮ ግዳማዊ
ነገራት ብ ኣልኮልን ክሎሪንን
ብ ግቡ እ ክ ተ ም ክ ኖ ን
ክተጽርዮን ኣለካ።
ግዳማዊ ክፋል ከም፡
• ጣውላ
• ማዕጾ
• መወልዒን መጥፍእን መብራህቲ
• ኣቑሑት ክሽነ
• ሽጎማኒ
• ናይ ቤት ጽሕፈት ጣዋሉ
• ቴለፎንን ኪቦርድን
• ዓይኒ ምድርን ምሕንበስን
ን ግዳማዊ ክፋልን ንዝኾን ኣቕሓ ቅድሚ
መምከኒ ምጥቃምካ ፡ብ መንጽሂን ማይን
ብግቡእ ክትሓጽቦ ኣለካ።ብድሕሪኡ
ዝጽረየን ዝመኽነን ጨርቂ ጌርካ ብግቡእ
ነቲ ግዳማዊ ኣካል ምውልዋል ይግባእ

ኣብ ገዛኻ ክተዳልዎም
እትኽእል ናይ ጽሬት
መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ
■■

5 ማንካ ናይ ሽኮር(80 Ml)
ክሎሪን ኣብ 3 ሊትሮ ማይ፡ወይ
ድማ 4 ማንካ ክሎሪን ኣብ
ኣብ ሓደ ልትሮ ማይ

■■

ካብ ዱኳን ወይ ካብ ፍርማሲ
ዝገዛእካዮ ክሎሪን ብተወሳኺ
ኣብ ባኮ ተጻሒፉ ትረክቦ
ሓበሬታ ብግቡእ ተገዲስካ ብ
ምንባብ ክትጥቀመሉ ኣለካ

መምከኒ ግዳማዊ ክፋልን ነገራትን
ትጥቀመሎም ጥረ ነገራትን መሳርሒታትን

ክትርስዖ ዘይብልካ ኣገዳሲ ሓበሬት!
ኩሉ ግዜ ገዛኻ ወይ ቤት ጽሕፈትካ ኣብ ተጽሬሉ ግዜ
ኣእዳውካ ብግቡእ ክትሕጸብን ግጽካ ክኣ ክትንክፍ የብልካን።
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ኣብ ብብዝሒ
ሰብ ዘለዎ
ቦታ ይኹን
ኣብ ቀጻሊ
ትንቀሳቐሰሉ
ቦታታት
ክትገብሮም ዘለካ
ኣገዳሲ ነገራት።
መጠንቀቕታ! መንግስቲ ኮቪድ 19 ንምክልኻልን ፡
ናብ ብዙሕ ሰብ ን ከይማሕላለፍን ብዙሕ ጻዕርታት
ጌሩን ይገብር ኣሎን።
ንኣብነት ናይ ምንቅስቕስ እገዳ
ብምግባር ፡ሰባት ብእኩብ ን
ኸይንቀሳቐሱ ምኽልካል፡ኣኼባ
ዘይምፍቓድን ካልእን
ኩሉ መንግስቲ ዝገበሮ ውሳነታት
ኣዚዩ ሓጋዚ እዩ ኔሩ፡መንግስቲ
ዘውጽኦ ሓበሬታ ብግቡእ
ክተተግብሩ ንላቦ።

10
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ሓፈሻዊ ምኽሪ
• ብዝተኻእለ መጠን ናብ መዛናግዒ
ቦታትት ዘይምኻድ፡ሪጋ ዘልዎ ቦታ
ብዙሕ ዘይምጽናሕ፡ብብዝሒ ህዝቢ
ዘሎ ቦታታት ምውጋድ።
• ምስ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ ካብ 1.5
ክሳብ 2 ሜትሮ ምርሕሓቕ።
• ምስ ስድራቤትካ ወይ ናይ ቀረባ
የዕሩኽትኻ እንተዘይኮይኑ ብዝተኻእለ
መጠን ናይ ኢድ ሰላምታ ካብ
ምልውውጥ ፡ምስዕዓም፡ኣብዝኾነ
ክፋል ናይ ካልኦት ሰባት ምትንኻፍ
ተጠንቀቕ።

• ግዳማዊ ክፋል ናይ ምዕጾ፡ሊፍት፡ወይ
ዝኾነ ዝጥወቕ ነገራት ምስ እትሕዝ
ቀላጢፍካ ኣእዳውካ ተሓጸብ ወይ
ወልውል።
• ኣብ ኩሉ ህዝባዊ ቦታታት ኣብ
ትኸደሉ ማስክን ጓንትን ኣይትፍለ።

1,5 M
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ኣብ ምዕቆቢ ስደተኛታት እትርከቡ ሰባት
• ኩሉ መምርሒታት ብናይ ቀረባ
ሓለፍትኹም ምትግባር፡እቲ ዝመጽእ
ኩሉ መምርሒታት ካብ መንግስቲ
ስለ ዝማሕላለፍ ፡ኩሉ ትእዛዛት
ዝዋሃበኩም ተገዲስኩም ክተተግብሩ
ንላቦ፡ምኽንያቱ ን ጥዕናኹምን መጻኢ
ሂወትኩም ሓጋዚ ስለ ዝኾነ።
• ምስ ዝኾነ ሰብ ስሰላምታ ኣይትለ
ዋወጡ ፡ምስ ናይ ቀረባ ፈተውት
ኹምን ስድራኹምን እንተዘይኮይኑ።
• ኣብ ደገ ጸኒሕኩም ናብ ካምፕ ምስ
እትምለሱ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ሰላም
ምባልኩም ማይን ሳምናን ጌርኩም
ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።
• ኣብ ካምፕ ምሳኩም ዝነብሩ ሰባት
ካብ 1.5 ክሳብ 2 ሜትሮ ፍልልይ
ግበሩ።
• ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ክሽነ፡
ቤት ጽሕፈት፡ወይ ኣብ ከባቢ ካምፕ
ዝረከብ መዘናግዒ ቦታት ምስ ብዙሓት
ሰባት ጠጠው ዘይምባል።

• ኩሉ ግዳማዊ ክፋላት ናይ ምዕጾኹም፡
ጣዋሉ፡መደቀሲኩም፡ዓይኒ ምድሪ፡
ብሓፈሻ ኩሉ ኣብ ገዛኹም ትጥቀምሉ
ነገራት ብቐጻሊ ክተምክንዎ ብጽሬት
ክትሕዝዎን ንላቦ።
• መደቀሲኩም ብ ቀጻሊ ንፋስ ሃብዎ።
• ምስ ካልኦት ሰባት ሓደ ዓይነት
መስተዪ ተጠቒምኩም ማይ ይኹን
ዝኾነ ዓይነት ፈሳሲ ኣይትስተዩ።
• ምልክት ይሃልዎም ኣይሃልዎም
ብዘየገድስ ፡ምስ ዝተወሸቡ ሰባት
ርክብ ክህልወኩም የብሉን።
• እንተድኣ ኣብ ካምፕ ተወሺብካ ሃሊኻ
፡ካብ ኢምግሬሽን ዝውሃብ ትእዛዝ
ብግቡእ ክተተግብር ኣለካ።

1,5 M

መጠንቀቕታ! ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ኮሮና ቫይረስ፡ከም
ስዓል፡ረስኒ ወይ ሕጽረት ምስትንፋስ ምስ ዘጋጥመካ ፡
ትቐላጢፍካ ን ሓኪም ሓብር
12
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ህዝባዊ መጓዓዝያ
• ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ከም
ኣውቶቡስ፡ባቡር፡ከምኡ ድማ ምስ
እትጥቀሙ ፡ምስ ዝኾነ ሰብ ፊት ንፊት
ጠጠው ኣይትበሉ።
• ኣብ ኩሉ ህዝባዊ መጓዓዝያ መዕረፊ
ርሕቀትኩም ካብ 1.5 ክሳብ 2
ሚትሮ ተፈናተቱ።
• ህዝባዊ መጓዓዝያ ምስ ተጠቐምኩም
ኣእዳውኩም ብግቡእ ኣጽርዩ።

• እንተኪእልኩም ብዘይካ ናብ ኣገዳሲ
ቦታን ህጹጽ ስራሕን እንተዘይኮይኑ
መጓዓዝያ ንተዘይተጠቒምኩም
ይምረጽ
• ኣብ ከተማ ትቕመጡ እንተድኣ
ኮንኩም፡ብእግሪ ወይ ብ ብሽግለታ
ምኻድ ተመራጺ እዩ።

1,5 M
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ኣብ ፓርክ
• ኣብ ፓርክ ኣብ ትኸድሉ ን ደቅኹም
ኣብ ብዙሕ ቆልዑ ዝጻወትሉ ቦታ
ኣይትውሰድውም፡ካልኦት ቆልዑ
ዝሓዝዎ መጻወቲ ክኣ ክሕዝዎ ከም
ዘይብሎም ሓልውዎም።

14
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ኣብ ስራሕ
• ኣስራሒኹም እንተድኣ ኣፍቂድ
ልኩም ብዝተኻእለ ኣብ ገዛ ኮንኩም
ክትሰርሑ ፈትኑ
• ኣብ ቦታ ናይ ስራሕ ክኣ ከባቢኩም
ብጽሬት ሓዙ፡ማስክን ጓንትን ክኣ
ተጠቐሙ።
• ገንዘብ ኣብ ትኸፍሉሉ፡እንተዳ ናይ
ገንዘብ ካርድ ሃሊኩም ፡ብ ካርድ
ተጠቐሙ።

• ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ምስ ተመለስኩም፡
ቅድሚ ኣኣዳውኩም ምሕጻብኩም
ምስ ዝኾነ ሰብ ሰላም ኣይትባሃሉ።

መወከሲ ን ኮቪድ 19

15

ንዝያዳ ሓበሬታ
ሃገራዊ ማእከል ተማሕላለፍቲ ሕማማት
(CNSCBT)
www.cnscbt.ro/

		

ውድብ ጥዕና ዓለም
www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019

		

ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሮማንያ

http://igi.mai.gov.ro/ro/blog/important-covid-19

ውድብ ስደኛታት ዓለም(UNHCR -Romania)
www.unhcr.org/ro/covid-19

		

ቤት ጽሕፈት ምክሪ ንስደተኛታት
ሮማንያ(CNRR)
www.cnrr.ro/index.php/ro/

www.Stirioficiale.ro

ኩሉ ሓበሬታ ብምትሕብባር ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ንስደተኛታት(UNHCR)፡ምስ ቤት
ጽሕፈት ኢምግሬሽን ሮማንያ( IGI) እዩ ተዳልዩ።ኩሉ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ምኽሪ
ንስደተኛታት ሮማንያ CNRR)ሓላፍነት ከም ዝወስድ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

