
 
 

 מעסיק/עובד יקר 

כעת עם החזרה הנוכחית לתעסוקה, בעיקר בתחומי המסעדות והמלונות, ישנו רצון מובן לשמור על 

 בריאות העובדים והלקוחות. 

קורונה,   בדיקת  תוצאה שלילית של  להציג  לבקש מעובד  בדיקה ניתן  לבצע  עובד  לחייב  ניתן   . לא 

( מקופת החולים או בצורה של מסרון או צילום  SMSמתקבלת בצורת מסרון )תוצאת בדיקה שלילית  

מסך ממשרד הבריאות. על מנת שבדיקה שלילית תהיה בתוקף, אין צורך באישור חתום על ידי 

 רופא. האישור מקופת החולים/משרד הבריאות דרך הטלפון תקף.

ימים    10לית שהתקבלה לפחות כאם מדובר בעובד שהיה חולה והחלים ניתן להסתמך על תוצאה שלי

לאחר תחילת המחלה, או לבקש אישור רפואי חתום. אנו מבקשים מאוד לא לבצע בדיקות חוזרות 

ימים ומעבר לסטטוס מחלים התוצאה יכולה לחזור חיובית   10אצל חולים שהחלימו. לעיתים גם אחרי  

 חלמה יספיק. אישור ה –אך האדם כבר לא חולה ולא מדבק. במקרה של חולה שהחלים 

במידה ויש צורך באישור רפואי חתום עבור החלמה ניתן לפנות לקופת החולים )במידה ויש ביטוח(  

 או לטרם/ביקורופא/לשכת הבריאות במידה ואין ביטוח. 

עובד שמבצע בדיקות שגרתיות )שאינן נובעות מחשיפה לחולה מאומת, חזרה ממדינה אדומה או 

עד   בידוד  חייב  אינו  למניעת תסמינים(  הנחיות  על  העבודה  במקום  להקפיד  יש  התוצאה.  לקבלת 

 הדבקה: מרחק, מסיכות, שטיפת ידיים.  

 ወናኒ ትካል/ ሰራሕተኛ ፤  ዝኸበርካ  

ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕቶም ኣብዝምለሰሉ ኣብዚ እዋንዚ ፤ ብፍላይ ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ መግቢን/ ሬስቶራንቲታት/  
ዝተዋፊሩ ሰራሕተኛታት፤ ናይ ሰራሕተኛታት ኾነ ናይ ዓማዊልኩም ጥዕናን ደሕንነትን ምሕላው ኣገዳሲ ኾይኑ 
ረኺብናዮ ኣለና፡፡                                                                                                                    
እዚ ሰራሕተኛ ናይ ቫይረስ ኮሮና ምርመራ ጌሩ፤ ካብዚ ቫይረስዚ ናፃ ንምዃኑ ዝገልፀ መረጋገፂ ወረቀት ምሕታት 
ይከኣል እዩ፤ ይኹን ዳኣምበር ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ንኽገብር ምግዳድ ኣይከኣልን ፡፡                             
ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውፅኢት "ኔጌቲቭ " ኣብዝኾነሉ ጊዜ ማለትውን፤ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣለካ ኣብትበሃለሉ ጊዜ 
ብ ኤስ ኤም ኤስ "SMS" ኣቢሉ ይንገረካ ፤ እዚ ናይ "ኤስ ኤም ኤስ" መልእኽቲ ብሓለዋ ጥዕና ጣቢያ ወይ ድማ ካብ 
ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ኮፒ ተገይሩ ይለኣኸልካ፡፡ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለካ ትቅበሎ እዚ ናይ ኤስ ኤም ኤስ መልእኽቲ፤ 
ናይ ሓኪም ፊርማ ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡ ስለዝኾነ፤ እቲ ብሓለዋ ጥዕና ጣቢያ ወይድማ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና 
ኣቢሉ ብስልኪ ዝመሓለፍ መልእኽቲ እኹል እዩ፡፡                                                                      
ሓሚሙ ኔሩ ዝጠዓየ / ዝደሓነ /ዝሓሾ ሰራሕተኛ እንተኾይኑ ፤ ቅድሚ 10 መዓልቲ ተመርሚሩ ፤ ካብዚ ቫይረስዚ ናፃ 
ኢኻ ዝብል ማስረጃ ከርእይ እንተኺኢሉ፤ ወይ ድማ፤ ናፃ ንምዃኑ ዝገልፀ ማስረጃ ንሓኪም ብምሕታት ከምፅእ 
እንተኺኢሉ እኹል እዩ፡፡                                                                                                   
ድሕሪ 10 መ ዓልቲ ፤ ሓደ ሓደ ጊዜውን ካብኡ ንላዕሊ ሓሚሞም ኔሮም ንዝጠዓዩ፤ ከምብሓድሽ ምርመራ ንኽገብሩ 
ኣይሕተቱን እዮም፡፡ እዚ ማለት ድማ ፤ እዚ ሰብዚ ሕሙም ኣይኮነን፤ ናብ ካልእ ሰብውን ሕማም ኣየማሓልፍን ማለት 
እዩ፡፡ ሓሚሙ ኔሩ ንዝዳሓነ / ንዝጠዓየ ፤ ናይ ዝደሓነሉን ዝሓሾ ንምዃኑ ማስረጃ እንተልይዎ እኹል እዩ፡፡                     
ሓሚሙ ኔሩ ንዝጠዓየ ፤ ዝጠዓየ ንምዃኑ ዝገልፅ ናይ ሓኪም ማስረጃ ኣድላይ ኣብዝኾነሉ ጊዜ፤ ናይ ጥዕና ውሕስና 
እንተልይዎ ናብቲ ኩፓት ኾሊም ሓለዋ ጥዕና ጣቢያ ምምልካት፤ ናይ ጥዕና ውሕስና ዘይብሉ እንተኾይኑ ድማ፤      

                                 እዩ፡፡ ይከኣል ምምልካት ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ናብ ድማ፤ ወይ ቢኩሪም ፤ ተረም ናብ
ብኮሮና ቫይረስ ምስዝሓመመ ሰብ ብምንኽኽኡ ምኽንያት ወይ ድማ ፤ ብቀይሕ ቀለም/ ሕብሪ ኣብዝተቀብኣ ሃገራት 
ፀኒሑ ናብ ዓዲ ዝተመለሰ ብምዃኑ ዘይኮነስ ፤ ብኻልኦት ሕማማት ምኽንያት ንዝገብሮም ምርመራታት ፤            
ወፅኢት ምርመራ ክሳብ ዝቅበል ኣብ መወሸቢ ማእክል / ክፍሊ ክፀንሕ ኣይግደድን፡፡                                 
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ናብ ካልኦት ስባት ንኸይዛመትን፤  ኣካላዊ ርሕቀት ብምሕላው፤  ናይ ኣፍን ኣፍንጫን 
መሸፈኒ ማስክ ብምግባር ከምኡውን ፅርየት ኣእዳውና ብምሕላው፤ ዝወፁ መምርሒታት ምትግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡፡  

 


