
26/06/2020

 ናይ እስትራቴጂን ኢኮኖሚያዊ ፕላንን ምምሕዳር    /   מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי , 

                    הסבר לנוהל "מחלים על בסיס זמן" 09.06.2020

/ንሒፅመ ዝሓውዩ ክሳብ ካብቲ ኣጠናቂቖም፣/ ወዲኦም ዜጊ ንሕሉፀዝ

፣ መብርሂ ዝተዋህበ ሕሙማት  ዝልቀቑን ፣ልቴሆ ዝኾነ -/መወሸቢ

ብቫይረስ ኮሮና ዝሓመመ ሰብ፣ ኣብ ጥቕኡን ኣብ ከባቢኡን ንዝርከቡ ሰባት ንኸየማሓላልፈሎም፣

ንበይኑ ተፈልዩ ንኽቕንይ ይግበር።     

ክሳብ ሕጂ፣ እዚ ሓሚሙ ዝነበረ  ሰብ ጥዕዩ እዩ ፣ ወይ ድማ፣  "ካብ ቫይረስ ኮሮና ናፃ ኾይኑ"

ዝበሃል፣  ብዝተገብሩሉ ተደጋጋሚ ምርመራታት ፣እዚ ቫይረስ ዘይተረኽቦ ምዃኑ ምስተረጋግፀ 
እዩ።

ካብ ዝተኻየዱ ፅንዓታት ዝተረኽቡ ፣ ኣሃዛዊ መረዳእታታት ከምዝሕብርዎ እንተኾይኑ፣

ብዝተኻየዱ ተመሳሳሊ ምርመራታት ሓሚሞም  ካብ ዝነበሩ ሰባት፣ ኣስታት ፍርቆም ማለትውን  

50% ዝኾኑ ሕሙማት ፣ ምሕማሞም ካብዝተፈለጠሉ  መዓልቲ ፣ ድሕሪ ክልተ-ሰሙን ከምዝጠዓዩ /

ከምዝሓወዩ ይሕብር። ይኹን ዳኣ-እምበር፣ ንገለ- ገሊኦም ፣ ኣብቲ ንበይንኻ  ተፈሊኻ  ትቕንየሉ

መወሸቢ …. ኾነ ኣብቲ  ናይ ሕሙማት መቐነዪ ሆቴል ፣ ካብ ክልተ ሰሙን ዝለዓለ- ጊዜ ክወስደሎም

ይኽእል እዩ።

ነዚ ዝሓመመ ሰብ ኾነ- ናይዚ ዝሓመመ ስድራ/ ቤተሰብ፣ ናይ ሓፋሽ-ህዝቢ ጥዕና ብዘረጋገፀ ኹነታት፣ 
ናብቲ ስሩዕ ማሕበራዊ ሂወቶም ንምምምላስ፣ ቢሮ ምንስተር ሓ/ጥ ዝተኻኣሎ ኹሉ ንምግባር

እንተዳለወ እዩ  ኣብዚ እዋንዚ። 

እዚ ማለት፣  " ተወሳኺ-ምርመራታት እንተይ -ኣድለየ ፣ እዘን ዝተወሰና መዓልቲ ፣ምስወድኡ/ 
ምስ ኣጠናቐቑ ፣ ዝልቀቑሉ ኣገባብ እናፈተሸ እዩ ማለት እዩ።

እዚ ኣሃዛዊ- መረዳእታ ከምዝሕብሮ፣ ካብዞም ብቐሊል ሕማም ዝተታሕዙ ሕሙማት ፣    
ኣስታት 86% ዝኾኑ፣ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ እንተይ- ኣድለዮም፣ ካብ 30 መዓልቲ ኣብዘይነውሐ 
ጊዜ ሓውዮም።

እዚ ከምዚ እናሃለወ ድማ፣ ብዝተገብሩ ምርመራታትን ውፅኢት ምርመራታትን ምኽንያት፣ 
እዚ ዝተገብረ ምርመራ ተፃርዩ ክሳብ ዝረጋገፅ፣ ካብዚ ዝተባህለ መዓልቲ ዝበዝሐ ጊዜ፣ 
ክቕንዩ/ ክፀንሑ ዝግደዱ ሰባት ኣለዉ እዮም። ኾይኑ ግና፣ ናብ ካልኦት ንኸማሓልፉ ዘለዎም 
ክእለት / ዓቕሚ / ፣ ኣዝዩ ዝነኣሰ ምዃኑ ይእመን ።



 

 

ስለዚ ፣ እዚ ዝተወሰነሉ መዓልቲ ወዲኡ/ ኣጠናቒቁ ፣ ካብዚ ክሳብ ዝሓውይ መፅንሒ ዝኾነ ሆቴል 
ዝልቀቕ ፣ ብ "ቐሊል-ሕማም" ተታሒዙ ዝነበረን ፣ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ንዘይተሓከመ ሰብ ጥራይ 
እዩ። ካብ ዝሓምም ካብ 30 መዓልቲ ንላዕሊ ኣብዝኾነሉ ጊዜ ድማ፣ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ዝኾነ-
ይኹን ናይ ሕማም ስምዒት ዘይተሰመዖ ክኾን ኣለዎ ንኽልቀቕ።   

ካብ 30 መዓልቲ ንላዕሊ፣ ኣብ ገዝኡ ተፈልዩ ዝቐነየ ፣ ወይ ድማ፣ ኣብ ክሳብ ዝሓውዩ መፅንሒ/ 
መቐነዪ ኣብ ዝኾኑ ሆቴላት ዝነበረ ሰብ፣ ድሕሪ 30 መዓልቲ፣ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ዝኾነ 
ይኹን ምልክት ሕማም እንተዘይተሰሚዒዎ ፣ ናብ ገዝኡ ይልቀቕ ፣ ንበይኑ ዝፍለየሉ 
ምኽንያትውን ኣይህሉን፣ ይኹን ዳኣ እምበር ፣ ከም ህዝቡ ካብኡ ዝሕለው መምርሒታት ክትግብር 
ይግባእ።   

እዚ ማለት ፣  

*** ናይ ህዝቢ መራኸቢ ኣብዝኾኑ ኣደባባያትን መድረኻትን….ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ-      
    ማስክ ክገብር / ክጥቀም ይግባእ ፣ 

 ኣብ ሞንጎ ሰባት እንተነኣሰ ናይ 2 ተ ሜትሮ ርሕቐት ብምሕላው ክንቀሳቐስ ይግባእ ፣*** 

*** ግላዊን- ከባቢያዊን ፅርየት ምሕላው ፣ ግዴታ ኣለዎ ፣ 

ካብቲ ሆቴል ክወፅእ እንተሎ፣ ካብቲ ሆቴል ዝተሰናበተ/ ዝተለቐቐ ንምዃኑ፣ ዝገልፅ ደብዳቤ 
ይቕበል/ ይወሃብ፣  እዚ ደብዳቤውን …" ካብ ሕማሙ ስለ ዝሓወየ ማሕበራዊ ሂወቱ ብዘይ ገለ 
ገደብ ክመርሕ ይኽእል እዩ " ዝብል እዩ ። 

ንተወሳኺ መብራህርሂ / መረዳእታ ፣እዚ ማሕተም ዘለዎ ደብዳቤ ምትሕሓዝ ይከኣል እዩ ፣ 

 

ብ ኣ ኽ ብ ሮ ት ፣ 

    

      

 

 

   

         

user
Text Box
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-259818720.pdf

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-259818720.pdf


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 





 


 


 


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 ፣ 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 







