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03/04/2020 
ቇሕዔቌ ሎናሃሗያ ቍቑዎች የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) ቇሎላቇሴ የቫይሕሰን 

ሎሯመጨቓ እንዴቓ ሎቀነሴ እንደሐቻላ የሯጏ ሎሎሗያ 
 
የኮሮና ቫይሕሴ ከሯው ኯደ ሯው የሐሉሆፈው ፤ ቇንግግር ፤ ቇሲላና ቇሑሴነጏሴ ጊዓ ቇሐሕጩ ጏቌቑዎች 
ነው ፤ ቇኮሮና ቫይሕሴ የያዐ ሯዎች ኟቌዒኛውን ጊዓ የቇሽቑው ሓላክቔችን ኟያሲዩሓ ፤ የሕሎሓ ሴሒቓና 
ሕሎሓኞችሓ ኟይሎሴሇሓ ፤ ልኖሓ ግን ሊሉውን ሯው ቇቇሽቑው ለያሴይዐ ይችሉሇ ፤ ይህሓ ሑሆቓ 
ቫይሕሰን ኯደ ሊሉ ሯው ሑሴሉሆፍ ይችሉሇ ሑሆቓ ነው ። 
የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) ቫይሕሰ ኯደ እኛ እንዳይሉሆፍና ኯደ ሊሉ እንዳናሴሉላፍ 
ይሕዳላ ፤ ይህሓ ሑሆቓ ፤ ከኟፍና ከኟፍንጫ የሐሕጩ ጏቌቑዎች ቇየቍቑው እንዳይቇኑ ይሕዳላ ፤ 
የኟፍና የፍንጫ ሎሶፈኛውን (ጭንቌላ) የሐሕዳው ፤ ሆሆቇሯው ሯውና ከኟጏገቈ ሉሇቓ ሯዎች ጭሓር 
ነው ፤ ሴሆዑህ ፤ ቇቫይሕሯ የያዏ ሯው ከሊሉ ሯው ጋር ግንኙነቓ ሱያደርግ - ሁሆሓ የኟፍና የኟፍንጫ 
ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) ከሆቇሰ ፤ ቫይሕሰ ካንዱ ኯደ ኟንዱ እንዳይሉሆፍ ይገቑዋላ ሑሆቓ ነው ። 
 
ሴሆዑህ ፤ እኛ የሓንሯጏው ሎሎሗያ ፤ ቇሕዔቌ ሎናሃሗያ ቍቑዎች የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) 
ቇሎላቇሴ ፤ የሴመ ጓደኞቻችንና ዏሎዶቻችን ቇቫይሕሰ እንዳይያዐ እንከሆከሉሆን ። 
 
ቇሕዔቌ ሎናሃሗያ ፤ ሆሓሲሊ ቇቓላላቅ ሰቆች (ሰፐር ሑርኬቔች) ፤ የሐሕጩ 
ጏቌቑዎችን ቇቍቑው ሉሆሑሴቀሕቓና የሊሌችን ደህንነቓ ሆሎጏቇቅ ሱቊላ ፤ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ 
(ጭንቌላ) ሎላቇሴ ግድ ይልንቌናላ ። 
 
ቇቋቑችን ውሴጥ - ከቋሯቍቻችን ጋር ቌቻ ከልንን የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) ሎላቇሴ 
ኟያሴፈላግሓ ፤ 
የሓቓሯመቇቓ ሴመ ቇኟንድ ክፍላ ቌቻህን ከልነ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) ሎላቇሴ 
ኟያሴፈላግሓ ፤ 
 
ቇጥሖ ሁኔቑ የሯመና የኟካቊውን ኟየር የሑጣመቓ ችሌቑው ከፍኛ የልነ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ 
ደግሔ ጏቃሐውንና  ሆኟካቊው ከቇሽቑው ቇጥሖ ሁኔቑ የሎከሉከላ ችሌቑ ኟሆው ፤ 
 
ሆጏቅሉሉው ሕቌሕሯቌ የሐሴሑሏ ናቕው የቊሇቓ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛዎች (ጭንቌሌች)፤ 

1. የህክሓና ጭንቌሌች (የቀዶ ጥገናና የሕክሓና ቊሆሏያዎች የሐጏቀሏቊቕው) 
ቇልሴፒቑሌችና ቇሆያዩ የሕክሓና ቋሑቓ የሐጏቀሏቊቕው ሆሎሉው ሕቌሕሯቌ 
ሴሑሐ ናቕው ። 

2. የሕክሓና ያላልነ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) - የሎከሉከላ ኟቅሑቕው የኯሯነ 
ልንሓ ይህሓ ቇቇሆጏ የሐኯሯነው ቇሎሶፈኛው ይዏቓና ጥመቓ ነው ።  

3. ከጨርቅ የሯሖና ሆቌዐ ጊዓ ኟገላግሌቓ የሐሯጐ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛዎች 
(ጭንቌሌች) - ጥሖ የሎከሉከላ ችሌቑ ሱኖመቕው - ችሌቑቕው ግን ቇጨርቁ ዓይነቓ ፤ 
ቇጨርቁ ውፍሕቓና ሴንቓ እጥፋቓ እንዳሆው የሐሆውን የሎሕኮዏ ይልናላ ። 

 
የጏቅሉሉው ሕቌሕሯቌ ሆጥቅሓ የከሆከሇ የኟፍና የፍንጫ ሎሶፈኛዎች (ጭንቌሌች)፤ 
N95 ቌሌ የሐሯየሎው ጭንቌላ ፤ ሎከሉከላ ይችሉላ ልኖሓ ግን ኟሴፈሉጊ ኟይደሆሓ ፤ ይህ የጭንቌላ 
ዓይነቓ ኟሴፈሉጊ የሐልነው ፤ የሆያዩ የቓንፋሽ እጥሕቓ ቇሽቑ ያሆቊቕው ሯዎች ሆሕክሓና የሐደሕጉ 
ቅድሎ ዔግጅቔች ነው ። 
ሎዔጊያ ያሆው ጭንቌላ  - ይህ ዓይነ ጭንቌላ ቇሎዔጊያው ሉይ የሆያዩ ጏቌቑዎችን ኯደ ውጭ 

ሴሆሐቇቓን ኟላፈቀደሓ ። 
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የገዐ ጭንቌሌችንና የሕክሓና ጭንቌሌችን ሎላስ ሎጏቀሓ ይቻሉላ፤ እነዑህን ጭንቌሌች የሯው እጅ 
ቇሑይደርሴቊቕው ፤ ነፋሻ ኟየር ቇሐኖርቇቓና  ንጹህ ቇልነ ቍቑ ፈሲሽን ሎሓጏጥ ከሐችላ ንጹህ ኯሕቀቓ 
ሉይ  ሎቀሎጥ ኟሆቊቕው ፤ ልኖሓ ግን ፤ ጭንቌሇ ያሕዷና የቀደደ ከልነ ኯደ ቆሻሻ ገንዳ ሎጣላ ይገቊላ 
። 
 
 
ከቋቓ የሐሯሖ የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈናዎች (ጭንቌሌች)፤ 
 
የገዐና የሕክሓና የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛዎች ከሆሇን ፤ እመሲችን የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛዎች 
ከጨርቅ የዏጋዸ ሆቌዐ ጊዓ የሐያገሆግሇና ኟየሖ ቇጥሖ ሁኔቑ የሐያጣሖ ከቋቓ ቇሎሴመ ሎጏቀሓ 
ይቻሉላ ፤ እነኝህን የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ ቇቋቓ ውሴጥ ኯይንሓ ከላቌሴ ሯፊ ቇሎሄድ ሑዏጋዷቓ 
ይቻሉላ ፤ ሎሶፈኛዎቖሓ እንደ ጨርቁ ዓይነቓ ቇሁሆቓ ኯይንሓ ቇስሴቓ እጥፋቓ የሯፉ ሎልን ኟሆቊቕው 
 
ይህን ሎሶፈኛ ሆሑዏጋዷቓ ፤ ከጥጥ የሯሖና የሑይሆጏጐ ጨርቆችን ሎሓሕጥ ኟሆቌን (ሆኟንድ ኢንች 
ያሆው የክር ክሓችቓ 200 ክሮች ሎልን ኟሆቇቓ { ሆሓሲሊ ፤ ከፓርኬላ ኯይንሓ ከሠቒን የሯመ ኟዲሴ 
ኟንስሉ }እሰሓ 3 ድርቌና 500 ክሮች ቇ 2 ድርቍች ያሆቇቓ ሎልን ኟሆቇቓ )። ቑጥቍ ሆድጋሐ ጥቅሓ 
እንዲውላ ደግሔ ጨርቁ ቇ 70 ዲ/ግ የሎቑጏቌ ችሌቑ ያሆው ሎልን ኟሆቇቓ ። 
 
የሓናዏጋዷው ሎሶፈኛ ኟፋችንና ኟፍንጫችንን ቇኟግቊቈ ሎሶፈን የሐችላ ሎልን ኟሆቇቓ (የቅርጹሓ ላክ 
- የሑላቋን ቅርጽ ያሆውና 18x14 ሳንቐ ሒቓር ሎልን ኟሆቇቓ)፤ ይህሓ ሎሶፈኛ ቇሁሇ ዐሗያው 
የሯፋ ሎልን ኟሆቇቓ ፤ ቇሉይኛው ጎኑ ከቌሕቓ የሯመ የሎያዣ ሽቍ ሑሴገያ ሎሴመቓ ይቻሉላ (ሆሓሲሆ 
ክፍቓ የልነ ሑጣቇቂያ) ይህሓ ቇኟፋችን ዐሗያ ያሆውን ጏቇቅ ኟድርጎ ይይዔላናላ ። ይህሓ ሎሶፈኛ 
ቇሁሇ ጏርዐ ገሎድ ያሆው ሎልን ኟሆቇቓ ይህሓ ቇመሲችን ዐሗያ ሑሯር እንድንችላ ነው ፤ ቇገሎድ 
ኯይንሓ ቇሆጣጭ ፕሉሴቐክ ቇሎጏቀን ቇመሲችንና ቇጋንጃችን ዐሗያ እንዲይዏን ይሕዳናላ ። 
 
ሆኟንድ ሯው ቌዐ ሎሶፈኛዎች ሑዏጋዷ ይሎሕጣላ ፤ ይህሓ ሑሆቓ ፤ ሎሶፈኛው ከቀደደ ፤ ከቆሶሶ 
ኯይንሓ ቇቀኑ ሎጨሕሻ ሉይ ሎቀየር እንዲቻላ ነው ፤ የጏቀሓንቇቓን ሎሶፈኛ ደግሔ ቇንጹህ ፌሴቑላ 
ኟሽገን ሎጏቇቅ ኟሆቌን ፤ ሎሶፈኛዎቖን ቇ 70 ዲ/ግ ሆ 30 ደቂቃ ያህላ ሑጏቌ ኟሆቌን ፤ ሑሶጊያውን 
ቇፀሃይ ኯይሓ ቇላቌሴ ሑድሕቂያ ሑድሕቅ ይቻሉሉ። 
 
ኟሴቑውሴ ፤ 
ቌዐ ያገሆገሆ (ያሕዷ) ሑሶጊያ ኟይከሉከላሓ ፤ ያደሕከው የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) ፤ ጥሖ 
ልኖ ያላጣቇቀ ፤ የሕጏቇ ፤ የጨሑደደ ፤ የቀደደ ኯይንሓ ያሕዷ ፤ ቇጥሖ ሁኔቑ ያላጣቇቀ ከልነ 
ሓንሓ ዓይነቓ ኟሴፈሉጊውን የሎከሉከላ ችሌቑ ኟይሯጥሓ ፤ ሴሆዑህ ቀይሕው ። 
 
የኟፍና የኟፍንጫ ሎሶፈኛ (ጭንቌላ) የቓንፋሽ እጥሕቓ ኟሆሑሴከሇን ኟሕጋግጐ ፤ ቇቓንፋሽ ችግር 
የሐያሎጣ ከልነ - ቇዑህ ሑሶጊያ ኟቓጏቀሏ ፤ ቇሆይሓ የላቌና የሲንቊ የጤና ችግሮች ያሆቊቕው 
ሯዎች ቇደንቌ ሎጏንቀቅ ኟሆቊቕው ፤ ሆሎንፈሴ የሑያሴችሇ ሎሶፈኛዎች  ከፍኛ የልነ ቇሽቑን 
ለያሴከቓሇ ይችሉሇ ፤ ኟሴፈሉጊ ከልነ ደግሔ ከሐኪሔች ጋር ይሎካከሖ ። 
ቫይሕሰን ከጃችን ኯደ ኟፋችንና ኟፍንጫችን ሑሴሉሆፉን ሆሎግቑቓ እጃችሁን ቇሐያፀዱ ፈሲሽ ሑጽጃ 
ሎሲሗያ ኯይንሓ ቇውኃና ቇሲሏና ቑጏቈ ። 

 
 

  
 


