
 

 

 

11/06/2020 

 ናይ እስትራቴጂን ኢኮኖሚያዊ ፕላን ምምሕዳር፣      מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,   /          

 איך נשמרים לא להידבק בקורונה ואיך מבצעים בדיקה לאיתור קורונה ?

ብኮሮና ቫይረስ ንኸይንተሓዝ / ንኸይንልከፍ ብኸመይ ክንከላኸል ንኽእል ? 

ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራኸ፣ ብኸመይ ይካየድ ? 

                             ታ፣ሬሓበ ዝተዋህበ ህዝቢ ንሓፋሽ ናዕጥ ሓለዋ ምንስትር ብቢሮ                            

 ብኮሮና ቫይረስ ንኸይንታሓዝ / ንኸይንልከፍ ፣ እንታይ ክንገብር ኣለና ? 

ናይ ኣፍን-ኣፍንጫን መሸፈኒ-ማስክ ካብምግባር ብተወሳኺ፣ ከም ሰዓልን ናይ መተንፈሲ ኣካላትን 
ዝጎድኡ ካልኦት ቫይረሳት ንምክልኻል፣ በብጊዚኡ ንገብሮምን ነካይዶምን ስርዓት- ፅርየት ክንቅፅለሉ 

ይግባእ።  ካብዚ ብተወሳኺ  

*** ኣእዳውኩም ብማይን-ሳሙናን ወይ ድማ፣ኣልኮል -ሕዋስ ብዝኾነ መፅረዪ ፈሳሲ ምሕፃብ፣ 

*** ምስ ዝሓመሙ ፣ምስ ዝስዕሉን- ዘህንጥሱን ሰባት፣ ዝቐረበ ርክብ ዘይምግባር፣ 

*** ኣብ ሞንጎ ሰባት ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው ፣ኢድ-ንኢድ ዘይምጭብባጥን፣            
   ካብ ኣካላዊ ቅርበት ምቑጣብ / ዘይምቅርራብ ፣ 

*** ብዙሓት ሰባት ብቐዋሚነት ንዝነኻኽእዎም/ ንዝሕዝዎም፣ ኣብ ህዝባዊ መድረኻትን         
   ኣደባባያትን ዝርከቡ ኣቑሑት፣ማቴትያላት፣ ( ከም ሓፀ-መፂን ዝመሳሰሉ …) ብኢድኩም      
   ኣይትንክኡ / ኣይትሓዙ፣ 

*** ኣፍኩም፣ ኣፍንጫኹምን ዓይንኹምን ኣይትሓዙ ፣ 

*** ክትስዕሉን- ክተህንጥሱን እንተለኹም፣ናብ -ኩርናዕ -ኢድኩም ድንን ብማለት ምስዓልን       
   ምህንጣስን ፣ወይ ድማ፣ ንሓደ-ጊዘ ብዘገልግል መንዲል/ ቲ-ሹ ምጥቃም፣                  
   እቲ ዝተጠቐምኩምሉ መንዲል/ ቲ-ሹውን ፣ናብ ፓኽ ደርብይዎ፣ 

*** ብሓባር ንምምጋብ ብዘኽእል ኣቕሓ/ ሽሓነ / መኣዲ፣ ካብ ምምጋብ ምቑጣብ፣ 

*** ዝሓመሙ ሰባት ኣለው ፣ ኣብ ዝተባህሉ ህዝባዊ- ኣደባባያት/ መድረኻት፣ ንብዙሕ ጊዘ       
   ዘይምፅናሕ፣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ረስኒ፣ፀገም ምስትንፋስን፣ፉሉይ ናይ ሰዓል 

ሕማም ምልክታት፣ኣብዝህልዎኩም ጊዘ     

 

ውሕስና-ጥዕና ዘይብልኩም 

እንተኾይኑ፣               

ብኮኻቢት 5400 ንማእከል 

ድምፂ-ጥዕና  ደውሉ፣     

ማእከል ድምፂ ጥዕና ድማ 

ምስ "ማዳ" ርክብ ይገብር፣ 

ናይ ኮሮና ምርመራ ኣድላይነት 

     ድማ  "ማዳ" ይውስን  ፣    

    m   n                             

  ውፅኢት ክሳብ ዝንገርኩም፣ 

ካብቲ መወሽቢ ኣይትውፅኡ፣  

ኣይይ 

"ኔጌቲቭ" ውፅኢት ምርምራ-

ብ SMS   ይለኣኸልኩም፣ 

 "ፖዘቲቭ" እንተኾይኑ ፣ ቢሮ 

ሓ/ጥ ብስልኪ የፍልጠኩም ፣ 

ውሕስና -ጥዕና እንተሊኩም ፣ 

ናብቲ ሓ/ጥ/ጣቢያኹም          

               ብምድዋል ኣፍልጡ፣ 

    

ማእከል ሓ/ጥዕና  ናይ ኮሮና 

ምርመራ ኣድላይነት ይውስን፣ 

ውፅኢት-ምርመራ፣ ብማእከል 

ሓ/ጥዕና ኣቢሉ  ይንገርኩም፣ 



 

 

"ማእከል ድምፂ ጥዕና"  ናይ ስልኪ ጥዕናዊ ግልጋሎት ዝህብ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዝተጣየሸ 

ማእከል እዩ።  ዋላኳ ውሕስነት-ጥዕና እተዘይሃለወኩም ፣ በዚ ማእከልዚ ኣቢልኩም ናይ ኮሮና-ቫይረስ 

ምርመራ  ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ማእከል ፣ ብእንግሊዝኛ፣ ብራሽያኛ፣ ብኢቭሪትን  ብቛንቋ 
ትግርኛን ኣገልግሎት ይህብ። 

 

ድምፂ ማእከል ጥዕና ፣ 

* 5 4 0 0  

ናይ እስትራቴጂን ኢኮኖሚያዊ ፕላን ምምሕዳር ፣ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


