ሕግታትን ስርዓትን
ኮሮና ቫይረስ

1᎐ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ዝወጹ ሕግታት ኮነ ክልከላታት
ብመን ይዉሰኑ᎒

ኣብ ጀርመን ንተላባዕቲ ሕማማት ዝምልከት ሕግታትን ክልከላታትን
ዝምልከት ሕጊ ኣሎ ᎓ ማለት ሕጊ ምክትታል
ተላባዕቲ ሕማማት ድማ ይበሃል ᎐በዚ
ሕጊ ምክትታል ተላባዕቲ ሕማማት
መሰረት ድማ ዝኮነ ብዝኮነ ተላባዒ
ሕማም ምስ ዝልከፍ እንተላይ ኮቪድ
-19 ናብ በዓል መዚ ጥዕና ከይዱ
ክሕብር ይግባእ ᎐እዚ ሕጊ ዚ ድማ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ተላባዒ ሕማም ክውሰዱ
ዝግብኦም ናይ ጥንቃቀ መምርሒታት
ይዉስን ᎐

2᎐ ሰብ መዚ ጥዕና ዘለዎም ሓላፍነት ታይ ይመስል ᎒

• ኩነታት ለብዒ ምክትታል
• ንህልው ናይ ሕሙማት ቁጽሪ
ምምዝጋብን ኣብ ዉሸባ
ከምዝጸንሑ ምግባርን ᎐
• ምስ ልኩፋት ምትንካፍ ዝነበሮም
ሰባት ምክትታልን
ጉዳይ ምርመራን ዉሸባን ምክትታልን ᎐

3᎐ ኣብ ዉሸባ ክኣቱ ወይዉን ንክንደይ ግዜ ክዉሸብ ምካነይ
ብከመይ ይፈልጥ᎒

• ካብ ሰብ መዚ ጥዕና ብዝወሃበካ ናይ
ጽሑፍ ሓበሬታ
• .ኣብዚ ድማ እቲ ዝወልጠፈ ካብ
ዉሸባ ክትወጸሉ ትክእል
ዕለት ኣሎ ከም ኩነታቱ ንተወሳኪ
ዉሸባ ክትጸንሐሉ ዝክእል
ኩነታትዉን ክፍጠር ይክእልዩ ᎐
• .ምጥሓስ ሕጊ ናይ ገንዘብ ኮነ ናይ
ማእሰርቲ መቅጻዕቲ ከስዕብ ይክእል ᎐

4᎐ ኣብ መንጎ ኣሉታዊን ኣወንታውን ዉጽኢት መርመራ ኮቪድ 19 እንታይ ፍልልይ ኣሎ ᎒
ዉጽኢት መርመራ
ኣሉታ = ካብ ሕማም ነጻ

NEGATIV

POSITIVE

positiv ኣወንታ = ብSARS-CoV2
ተለኪፍካ ኣለካ
መልከፍቲ SARS-CoV2 : ብዘይ
ምልክት ከምኡዉን ምስ ምልክት
ዝበዝሑ ልኩፋት ኮቪድ-19 ዝኮነ
ምልክት ዘይብሎም ወይ ድማ ቀሊል
ምልክት ዝራኣዮምዮም እንተኮነ ናብ
ካልኦት ሰባት ከመሓላልፉ ይክእሉ ዮም ᎐

5᎐ ኣየኖት ናይ ኮቪድ --19 ሕሙማት ዮም ናብ ሕክምና
• .ብዘይ ምልክት ወይ ኣዚ ቀሊል
ምልክት ዘለዎም ናብ ሕክምና ክከዱ
የብሎምን ᎐
• ኣዘዩ ዝከበዶም ወይ ዉን ከቢድ
ምልክታት ዘለዎም( ናይ ምስትንፋስ
ጸገም ከምኡዉን ልዕሊ >39°C ረስኒ
ዘለዎም) ኣምብላንስ ደዉል
6᎐ ኮቪድ - 19 ናይ ዝሓመመ ሰብ ናይ ዉሰባ ግዜ ክንደይ ዩ ᎒

ኣብ መብዛሕቲኡ እዋን ክሳብ 14
መዓልቲ ወይዉን ልዕሊኡ ᎐እዘን
14 መዓልታት እዚአን ዝለዓለ ናይ
ምትሕልላፍ ሓደጋ

7᎐ ዉሸባ ወይ ምፍላይ ልኩፍ ናይ ኮቪድ መዓስ የብቅዕ ᎒

• ዝሓጸረ 14 መዓልቲ ካብታ ልክፍ
ምካንካ ዝተረጋገጸላ መዓልቲ᎐
• .ኣብ ትገብሮ ካልኣይ መርመራ ዝኮነ
ምልክታት ምስዘይህልዉካ ከምኡ ድማ
ነጻ ምካንካ ምስ ዝረጋገጽ ᎐

8᎐ ቀዳማይ ተጥቃዒ ሰብ ከ መንዩ ᎒

WELL

• ዘይዉሑስ ዝርርብ ወይዉን
ካብ 1,5-2 ሜትሮ ኣብ
ዝሓጸረ ናይ ልዕሊ 15 ደቂቅ
ቅርርብ ምስትገብር ᎐

INFECTIOUS

• ከምኡዉን ናይ ጸቢብ
ርሕቀት ቅርርብ ንኣብነት ኣብ
ኣብያተ ጸሎት ናይ ስድራ
በዓላት ᎖ፓርቲ᎖ ኣብ መጻወቲ
ቦታታት ᎖ መህነጺ ኣካላት )
ብፍላይ ኣብ ዕጽው ቦታ ᎐

9᎐ ንቀዳማይ ተጸዋዒ ሰብ ክንደይ ናይ ዉሸባ ግዜ ይዉሰነሉ ᎒

•

ጥቡቅ ናይ ገዛ ዉሸባ ብዉሕዱ ን14 መዓልታት ድሕሪ ታ ናይ መወዳእታ ርክብ
ምስቲ ሕሙም ዝገበርካላ መዓልቲ ዝሕሰብ ᎐

•

ናይ ዉሸባ ግዜ ናብ 10 መዓልቲ ክሓጽር ይክእል መርመራ SARS-CoV-2- ነጻ
ተተባሂሉ ወይ ወርመራ ጸረ ርክሲ (Antigentest) ብምግባር እቲ መርመራ
ብዉሕዱ

•

ኣብ 10 መዓልቲ ናይ ዉሸባ ግዜ ይግበር ᎐

•

እቲ ብ COVID-19 ዝተለክፈ ሰብን እቲ ናይ ቀረባ ተጽዋዒ ሰብን ብሓደ ዝነብሩ
ምስ ዝኮኑ ማለት ኩሎም ቅድመ መጠንቀቅታ ብግቡእ ብምትግባር ከም ምሕላው

•

ርሕቀት ጽሬት ናይ ሽንቲ ቤትን ክሽነን

•

ከምኡድማ ኣብ እዋን ዉሸባ ምስ ዝኮነ ናይ ኮቪድ --19 ሉኩፍ ሰብ ዝኮነ
ምትንካፍ ተዘይኔሩካ ከምኡዉን ዝኮነ ምልክታት ምስዘይህልዉ ከምኡድማ
ዉጽኢት መርመራ

•

ኣሉታ ምካንካ ምስ ዘረጋግጽ ናይ ዉሸባ ግዜ የብቅዕ ᎐

•

ሓደ ካብ ኣባላት ስድራ ኣወንታዊ ዉጽኢት መርመራ ምስ ዘጋጥም እቲ ዉሸባ
ንተወሳኪ 14 መዓልታት ክናዋሕ ይግበር ካብታ ነይ መወዳእታ ርክብ ምስቲ
ልኩፍ ዝሕሰብ ᎐

•

ረሕቀት ኮነ ጽሬት ኣብ ዘይሕለወሉ ግዜ እቲ ናይ ዉሸባ

•

ግዜ ንተወሳኪ 14 መዓልቲ ከምዝናዋሕ ይግበር ᎐

1,5

10᎐ ንምንታይ ናይ 1᎖5 ክሳብ 2 ሜትሮ ርሕቀት
ምሕላው የድሊ᎐

ኣብ እዋን ዝርርብ እቲ ቫይረስ ዝተሸከሙ ምራቅ
ክሳብ ከባቢ ሓደ ሜትሮ ክጓዓዙ ይክእሉ ዮም
ከምኡዉን ክንስዕል ከምኡዉን ክንህንጥስ ከለና ኣብ
እዋን ዝርርብ ወይዉን ምዝማር ድማ ካብኡ ብዝርሓቀ
᎐ ርሕቀት ብምሕላው ኣብመንጎ ስለዝወድቁ ክበጽሑ
ኣይክእሉን ᎐
> ብዉሕዱ ናይ 1᎖5 ሜትሮ ርሕቀት ሓሉ ምክንያቱ
እቲ ቫይረስ ኣባካ ከይበጽሐ ኣብ መሬት ክወድቅ ᎐

1,5M

> vermeiden ምድራፍ ወይ ምዝማር ዓው ኢልካ
ምዝራብ ምውጫጭ ከምኡዉን ዘየድሊ ምትናካፍ
ኣቋርጽ

11᎐ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ብከመይ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይከላከል ᎐

እቲ መሸፈኒ ዝገበረ ሰብ ምስ ዝዛረብ
ዝስዕል ዉይ ዝህንጥስ እቲ ቫይረስ
ካብቲ መሸፈኒ ኣይሓልፍን ᎐
> እቲ መሸፈኒ ብተወሳኪ ንካልኦት
ሰባት ካብቲ ቫይረስ ይከላከል
ምናልባት ዝተለከፍና ምስንከዉን
ከምኡድማ ንገዝእ ርእስና እቲ ቫይረስ
ካብ ደገ ናብ ዉሽጢ ብምስትንፋስ
ከይንስሕቦ ይከላከለልና ᎐

12᎐ ኣእዳዉና ብሳምና ብምሕጻብ ብከመይ ይሕግዘና᎒

ሳምና ቫይረስ ኮና ባክተርያ ናይ
ምእላይ ባህሪ ኣለዎ ሳምና ናይቲ
ቫይረስ መሸፈኒ ብምስባር እቲ
ቫይረስ ከም ዝመዉት ይገብር እቲ
ተርፍ ድማ ብማይ ተሓጺቡ ይከይድ
ብከምዚ ድማ እቲ ቫይረስ ብመገዲ
ኢድ ወይዉን ናይ ክሽነ ንብረት
ናብ ሰባት ክመሓላለፍ ኣይክእልን
ከምኡዉን ብመገዲ ተለፎን
ኮነ ካልኦት ተተናከፍቲ ንብረት ᎐

13᎐ ስለምንታይ ክሽነን መሕጸቢ ኣካልናን ብፍላይ
ብጽሬት ክትሓዝ ይግብኦ ᎒

ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ካብ ኣፍና ኣእዳውና
ኮነ ኣፍንጫና ኣብ ልዕሊ ዞም ንብረት
እዚኦም ብምውዳቅ ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ
ይክእልዩ ስለዚ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት
ክመሓላለፍ ይክእል ᎐
> መዓልታዊ ኣእዳውና ብምሕጻብ
መሸፈኒ ኣፍ ብምጥቃም ከምኡ ዉን ናይ
ሓባር መንበሪና ዝግባእ ጽሬት ብምሕላው
ምምሕልላፍ ናይ ቫይረስ ንከላከል ᎐

14᎐ ገዛና ቀጻሊ ንፋስ ከም ዝኣትዎ ምግባር ንምንታይ የድልየና᎒
.እቲ ቫይረስ ብኣዝዮም ደቀቅቲ
ባእታታት (Aerosole) ናቲ
ቫይረስ ዝሓዙ ክመሓላለፍ ይክእል ዩ
እዞም ደቀቅቲ ባእታታት እዚኦም ድማ
ኣብ ዕጽው ገዛ ተኣኪቦም ካብን ናብን
ናይ ምንቅስቃስ ባህሪ ኣለዎም ᎐ ስለዚ
ንፋስ ከምዝኣትዎ ብምግባር ናይዞም
ባእታታት እዚኦም ቁጽሪ ከምዝቅንስ
ምግባር ይከኣል ᎐
ንኣገልግሎት ብዙሕነት ቋንቋ ናይ ቀጥታ መስመር
030 403 638 638
Albatros gGmbH,
Berliner Straße 14, 13507 Berlin
www.Albatros-Direkt.de

Die Albatros gGmbH wird
gefördert vom MSGIV.

