
 
 

፤ 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 ኢኩም፡፡  

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 ንዝሓመሙ 

ረስኒ ፤ ደረቅ ሳዓል ፤ ድኻምን ሕፅረት ምስትንፋስ ምልክታት ዘለዎም ሕሙማት ኣለው፤ ሓለ ሓሊፉውን ናይ ቃንዛ 
ስምዒትን ተቅማጥን ከምኡውን ናይ ምሽታትን ናይ ጣዕሚ ስምዒት ዘይብሎም ፤ ሕሙማትውን ኣለው እዮም፡፡ 
ብኣንፃሩ ድማ፤ ከም ቀደሞም ደሓን ዘለው፤ ዝኾነ ይኹን ናይ ስምዒት ሕማም ዘይብሎም/ ዘይስመዖም  ግና ናይቲ 
ምርመራ ውፅኢት "ፖዘቲቭ" ዝኾነሉ ኣጋጣሚታትውን ኣሎ ፡፡                                                                 
እዚ ማለትውን ፤ ናይ ሕማም ምልክታት ይሃልዎን_ ኣይሃልዎን ብዘየገድስ ፤ ናብ ካልኦት ሰባት ከመሓለፍ ይኽእል እዩ 
ማለት እዩ፡፡ ዝኾነ ኮይኑ፤  ናቲ ምርመራ ውፅኢት "ፖዘቲቭ" እንተኾይኑ፤ ካብታ ዝተነገርኩሙላ ጊዜ ጀሚርኩም 
ንበይንኹም ክትፍለዩን / ክትውሸቡን ኣለኩም፡፡ ብምቅፃል ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዝተራኸብክሞም / ምሳኹም 
ርክብ ዝነበሮም ሰባት ንኹሎም ደዊልኩም ክተፍልጥዎም ኣለኩም፡፡                                                                  
ንበይንኹም ኣብተወሸብኩሙሉ ጊዜ ፤ ናይ ሕማም ምልክታት / ስምዒታት ዘይብልኩም እንተኾይኑን፤ ኣብ ሆስፒታል 
ዘይደቀስኩም እንተኾይንኩም ፤ ድሕሪ 10 መዓልቲ ድሒንኩም/ ሕሽኩም/ ጥዒኹም ኢኹም ማለት ይከኣል፡፡     
ሕሽዎም እዩ / ጢዖም እዮም ዝብል ናይ ሕክምና ማስረጃ ንምቅባል "ተረም" ፤ "ቢኩሪም" ናብ ዝተባህሉ ናይ ሕክምና 
ማእከላት ወይ ድማ ናብ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ምምልካት ይከኣል እዩ፡፡ 

ምሕማምካ ምስተፈልጠን ምስተረጋገፀን፤ ካልኣይ ምርመራ ኣየድልን፡፡ 10 መዓልቲ ምስገበርኩምን ኣብዚ ጊዜዚ ዝኾነ 
ይኹን ምልክታት ሕማም እንተዘየልዩ ፤ ጥዑያት ከምዝኾንኩምን ከምዝሓሸኩምን እዩ ዝሕሰብ፡፡                                                           
ሓለ ሓሊፉ ግና፤ ኣብ መወዳእታ ኣብዝግበሩ ምርመራታት ዋላኳ ሕማም ናይ ምምሕላፍ ሓደገኛነት ዘየለ እንተኾነ፤  
"ፖዘቲቭ" እዩ ዝብል ውፅኢት ምርመራታት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም፡፡                                                          
ስለዝኾነውን፤ ናይዚ ሕሙም ኣባላት ስድራ ዋላኳ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ሕማም እንተዘይብሎም፤ምርመራ ክገብሩ 
ይምከሩ !   



 
                               

 

 

      

 

      

   

           

         

    

 

           


