
 
 

፤ መረዳእታ እዋናዊ ዝተዳለወ ንተወሸቡን ንዝሓመሙን 

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከቱ ክሳብ ሕጂ ዝወፁ መረዳእታታት፤ ኣዝዮም ብዙሓትን በብግዚኡ ዝለዋወጡን 
ብምዃኖም፤ ሓደ ሓደ ጊዜ ትኽኽለኛ ዝኾነ መረዳእታ ኣየናይ ንምዃኑ የደናግር እዩ፡፡ ናታትኩም፤ ናይ ስድራኹምን 
ኣብቲ ከባቢኹም ናይ ዝርከቡ ሰባት፤ ጥዕናን ደሕንነትን ንምሕላው ብዝምልከቶም ኣካላት ዝወፁ እዋናዊ መምርሒታት 
በዕሊ ተረዲእኻ ምክትታልን ኣብ ተግባር ንኸውዕሉ ምግባርን ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዞም ዝወፁ መምርሒታት ዘይተረድኦ   
ሰብ እንተልዩ ድማ፤ ንዝምልከቶም ኣካላትን ሰብ ሞያታትን ብምሕታት ግቡእ ዝኾነ ምላሽን መረዳእታን ምቅባል 
ይከእል እዩ፡፡ ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ረዲኤትን ንዘወፍዩ ትካላት ኮነ፤ ኣብትሕቲ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ንዝተዋፈሩ 
ሰራሕተኛታት ምሕታትውን ይከኣል እዩ፡፡ 

፤ ኣድላይነት ምምርማር ናይ 

በዚ ቫይረስዚ ይኹን ብኻሊእ ምኽንያት ተለኺፈ ከይኮን ዳኣ፤ ብማለት ዝኾነ ይኹን ፍርሓት፤ ጥርጠራን ስኽፍክፍን 
እንተይልኩም፤ ኣይትመጋመጉ _ ንድሕሪት ኣይትበሉ ተመርመሩ !!! 

እዩ፤ ይኽእል ክምርመር ብምኻድ ቦታታት ዝተዘርዘሩ ኣብ ቀፂሎም ዝደሊ፤ ገብርክ ምርመር ቫይረስ ኮሮና ናይ 

* ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ፉሉይ ደብዳበ እንተይኣድለየ፤ ደጀን ሰራዊት /ፒኩድ ሃኦሬፍ/ ኣብ ዘዳለዎም ናይ                         
 ፡፡ግለፅይ በብሰሙን ብዝሓት ተመርመርቲ ናይ እዩ፤ ይካኣል ምምርማር ብምኻድ ነቁጢታት /ጣብያታት መመርመሪ 

* ኣብ ቴል ኣቪቭ ኣውቶቡሳት ማእከል ዝርከብ፤ "ቴረም" ኣብ ዝተባህለ ሓለዋ ጥዕና ማእከል ብምኻድ ምምርማር     
ይከኣል እዩ፡፡ 

* ናይ ጥዕና ውሕስና ንዘለኩም ድማ ፤ ናብ ሓኪም ተራ እንተይሓዝኩም ፤ ስልኪ ብምድዋል ናይ መመርመሪ ወረቀት  
ብምቅባል፤ ኣብቲ ዝተመዝገብኩሙሉ "ኩፓት_ኾሊም"/ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ብምኻድ ክትምርመሩ ትኽእሉ ኢኹም፡፡  

ዝኾነ ይኹን ናይ ሕማም ምልክት/ ስምዒት ዘይብልኩም እንተኾይኑን ብኮሮና ምስዝሓመመ/ ምስዝተታሕዘ           
ሰብ እንተዘይኔርኩም ፤ ወይ ድማ ፤ ብቀይሕ ቀለም ኣብዝተቀብኣ ሃገራት ፀኒሕኹም ዘይተመለስኩም እንተኾይንኩም ፤ 

፡፡ኣየድልን ምውሻብ /ምፍላይ ንበይንኹም ዝንገረኩም ክሳብ ውፅኢት ምርመራ ናይቲ 

ናይ ሕማም ምልክታት / ስምዒት ስለዝነበሮምን ንበይኖም ተፈልዮም ንኽፀንሑ ኣድላይ ኾይኑ ኣብዝተረኸበሉ ጊዜ 
ግና፤ እዞም ሰባት ንኽውሸቡ ይግበር፡፡ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ፀኒሖም ብምምላሶምን ምስ ዝሓመመ ሰብ ርክብ 
ስለዝነበሮም፤ ንዝውሸቡ ድማ፤ ዋላኳ ናይቲ ምርመራ ውፅኢት "ኔጌቲቭ" እንተኾይኑ፤ እቲ ዝተወሰነ ጊዜ ክሳብ ዝወዳእ 
ካብቲ መወሸቢ ክወፁ ኣይኽእሉን፡፡                                                                                             
ናይቲ ምርመራ ውፅኢት "ፖዘቲቭ" አንተኾይኑ ድማ ፤ ንዝሓመሙ ሰባት ዝወፁ መምርሒታት ምትግባርን 
ንተግባራዊነቶምውን ኣድላይ ምክትታል ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡፡ 

፤ መረዳእታ ዝምልከት ሰባት ንዝቅንዩ ተፈልዮም ንበይኖም ገዛ ኣብ ድማ ወይ ማእከል መወሸቢ ኣብ 

ንምንታይ እዩ ኣብ መወሸቢ ማእከል ወይ ድማ ኣብ ዝተፈለየ ክፍሊ ምቅናይ ዘድሊ?                                            
ምስ ዝሓመመ ሰብ ቀሪብኩም እንተኔርኩም ወይ ድማ ፤ ቅርበት ነይሩና ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጠራ 
እንተልይኩም፤ በቲ ዝተዋህበ መምርሒ መሰረት ንበይንኻ ተፈሊኻ ምቅናይ ናይ ግድን እዩ፡፡                                           
ምስ ዝሓመመ ሰብ ተራኺብኩም እንተኔርኩምን፤ ዋላኳ ተመርሚርኩም "ኔገቲብ" ኢኹም እንተተባሂልኩም፤ 
ንበይንኹም ክትፍለዩ ኣለኩም፡፡ ንበይንኹም ኣብተወሸብኩሙሉ ጊዜ ዋላኳ ናይ ሕማም ምልክት እንተዘይብልኩም ፤ 
ኣብቲ ንበይንኹም ዝተወሸብኩሙሉ ክፍሊ ክትኾኑ ኣለኩም፤ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትራኸቡውን ኣይፍቀድን፤           
ናብቲ ዘለኹሞ ክፍሊውን ሰባት ክትዕድሙ ኣይፍቀድን፡፡                                                                                          
ንበይንኹም ተፈሊኹም ትቅንይሉ መዓልቲ ኩልጊዜ ን 14 መ ዓልቲ እንትኾን፤ ካብታ ምስዚ ዝሓመመ ሰብ 
ዝተራኸብኩሙላ መዓልቲ ጀሚሩ ን 14 መዓልቲ ማለት እዩ፡፡                                                                        
ናይ ዝገበርክሞ ምርመራ ውፅኢት "ኔጌቲቭ" እንተኾይኑ ግና፤ ብፍቃድ ዝምልከቶ ኣካል፤ ኣብ ክንዲ 14 መዓልቲ ፤ 

 ተወሳኺ ብምእታው ሊንክ ናብዚ መረዳእታ ዝርዝር ፅማፃፈኣ ናይዚ ይፍቀደልኩም፡፡ ክትወፁ መዓልቲ12  ድሕሪ
 ርኸቡ፡፡ ሓበሬታ 

ክትዝክርዎ ዝግባእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተወሳኺ ነገር ድማ ፤ ካብዞም ዝተወሸቡ ኣባላት ስድራ፤ ሓደ ሓደ ጊዜ ገሊኦም 
ኔጌቲቭ ክኾኑን ዝሓመሙን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ኣባላት ስድራ ብሙልኦም ብሓደ እንተተወሺቦም፤ እቲ ተመርሚሩ 
"ኔጌቲቭ" ኢኻ ዝተባህለ ሰብ ፤ ካብታ ምስዝሓመመ ሰብ ዝተራኸበላ መዓልቲ ጀሚሩ፤ ን 14 መዓልቲ ንበይኑ ተፈልዩ 
ክቅንይ ኣለዎ፡፡ እዚ ማለት ድማ ፤ ካብታ እዚ ዝሓመመ ሰብ ዝጠዓየላ/ ዝሓወየላ መዓልቲ ጀሚሩ ዘሎ ጊዜ ማለት እዩ፤

  ፡፡ፈትኑ ንኸይትፀንሑ ሰባት ዝሓመሙ ምስዘለው ክፍሊ ኣብቲ መጠን ለኩምኣብዝተኸ ፤ስለዝኾነ 



 
                  

   

              

 

      

 

      

   

           

         

    

 

           


