
    ኣገዳሲሓበሬታብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

1.      ብኸመይሰብእዚኾሮና ቫይረስይመጾ?        እዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብይመሓላለፍ።
         እዚ ዝከውን ከኣ ንኣብነትብሰዓል፣ ብዘረባ ወይድማብሰላምታ እዩ።

2.       ብኸመይይፈልጥሰብእቲ ቫይረስ ከምዘለዎ?       እንተድኣ አቲ ሰብኾሮና ቪሩስ ኣለዎ፣
           ከም ሰዓል፣ ናይ ኪሳድሕኸኽ፣ጸረርታን ረስንን ይገብረሉ። እዚ ከኣ ተመሳሳሊ ከም

            እንፊሉወንዛ እዩ። ንሓደ ሓደ ሰባትወን የውድቆም አዩ። ንገለ ገሊኦምትሓከምቲውን
            ዝኸፈአ ካብ ካልኦት ናይምስትንፋስ ጸገምወይውን ረኽሲ ናይ ሳንቡእ ይገብረሎም።
      እንተደኣ እቲ ሰብቪሩስ ኣለዎ፣ ን 14       መዓልቲ ዝኾውንኽጸንሕ ይኽእል እዩ፣ እዚ

 ተርእዮታት ኸይጀመረ።

3.    ስለምንታይእዩ እዚ    ኾሮናቪሩስሓደጌኛኾይኑ?       ኣብ ዝበዝሐ ሰብ እዚሕማምኾሮና
    ቪሩስ ፍኩስ ዝበለ እዩ። ብ 15%        በቲ ሕማምዝተጠቕዐ ግን፣ ኸቢድ ናይምስትንፋስ
            ጸገም ን ረኽሲ ናይ ሳንቡእ ዪገብረሎም። በዚ ሕማምዝሞቱግን ዝበዝሑዓበይቲን
   ሑዱርሕማምዝነበሮምን እዮም።

4.        እንታይኽገበር ኣለኒ ፣ እንተደኣ እቲምልኽታት ኣለኒ?     ዝኮነ ረስኒ፣ሰዓል ወይውን
            ሕጽረት ትንፋስ ዘለዎ ኣብ ሓደ ቦታ ኣቀዲሙበቲቪሩስ ዝትለኽፉ ሰባት ዝነብር እንትኮይኑ

          ናብ ሓኪምብምድዋል ቆጸራ ይሓዝ።እንተደኣ ረስኒ፣ሳዓል ወይ ከኣ ሕጽረትምስትንፋስ
       ኣለካምስ ሰባትምርኻብ ኣውሕድ። እንተወሓደ ካብ 1.5  ክሳብ 2    ሜትሮ ካብ ሰባት

          ምርሓቕ። እንተተኻኢሉ ካብ ገዛኻወይመደቀሲ ክፍልኻ ዘይምውጻእ። ክትስዕል ወይድማ
            ክትህንጥስ ኢድካምዕባስ ወይድማሶፍትምጥቃም፣ ድሕሪ እዚ እቲ ሶፍትብቑልጡፍ

             ኣብ እንዳ ጎሓፍምድርባይ። የእዳውካብቐጻልን ብግቡእን ብፍላይድማድሕሪ ካብ ዓይኒ
    ምድሪምውጻእካንመግቢምቕራብካንምሕጻብ።

5.           እንታይክገብር ኣለኒ፣ እንተደኣምስሓደ በዚሕማምዝተለኽፈ ሰብተራኺበ? 

            እንተደኣምስሕደብሕማምኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ተራኺብካ ናብሓኪምካወይ
            ድማ ናብ ኣብ ከባቢኻ ዘሎማእከልጥዕና ብምድዋልሓብሮም።መስመር ቴለፎንምስ

          ብዝሒደወልቲ እንተደኣ ተታሒዙ፣ ናብሚኒስትሪጥዕና በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 030 346 

465 100           ደውል።ተቐባሊ ቴለፎን ናይዚ ቁጽሪ ቋንቋ ጀርመንወይዶችጥራይኢዩ
            ዝዛረብ።እንተደኣምስብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ትቕመጥኮንካ ወይውን ኣፍቲ

           መቀብሊ ቦታትነብር ትኮንካ፣ ብቑልጡፍሓብር ነቶም ኣማከርቲ ኣካላት። ና ቤት
          ትምህርትኻ፣ ስራሕካ ቤት ትምህርቲ ቋንቋወይድማ ናይሞያ ትምህርትኻሓብር።

6.         ኮሮና ቫይረስ ኣብማዓልታዊሂወትና ዘስዕቦ ጽልዋ እንታይኢዩ?  መንግስቲ
         ብምኽንያት እዚ ሕማምኮሮና ቫይረስ እዚ ዝስዕብውሳነ የሕሊፉ ኣሎ።

•             ብዙሓትድኳናት ክዕጸዋ። እዚ ግን ነተን ኣብማዓልታዊ ሂወትና ዘገድሳ ትካላት ከም
   ሱፐርማርኬት ኣይጸሉን ኢዩ።

•          ኩለን ስፖርታዊ ትካላት ከምፊትነስ ስቱዲዮ፣መሐንበሲ፣መጻወቲሜዳ ዕጹውኢዩ።
•        ባራት፣ክለብ፣ ለይታዊ ትልሂት፣ ናይ ድራማቦታ፣ኮንሰርት፣ቤተመዘክር፣ሲኔማታት፣መካነ

   እንስሳታት፣መጻወቲ ኣዳራሽ ዕጹውኢዩ።
•     ቤትመግቢ ካብ ሰዓት 6   ክሳብ ሰዓት 18    ጥራይ ክኽፈትይፍቀድ።
•          ሃይማኖታዊምትእኽኻብ ናኣብነት፣ ቤተክርስትያን፣መስጊድ ከምኡውንመጸለዪ ቦታ ናይ

    ካልኦት ሃይማኖታት ክኽፈት ኣይፍቀድን ኢዩ።

•             መገ ኣብውሽ ዓዲይ ን ካብ ሃገር ወጻኢ ኣይፍቀድን ኢዩ። ቴላት ንኣገዳሲ ነገራት
     ጥራሕትዘይ ኮይኑ ንበጻሕቲ ከካርያ ኣይፍቀድን።

           ምምሕዳር ባ ባደን ምበር ብምኽን ትኮሮና ቫይረስ እዚዝስዕብ ሕ
ኣ

•      መዋእለ ህጻናትን ቤትትምህርታትን ኽሳብ ዕለት 18     ሚያዝያመወዳአታ ናይ ኦስተርን
  በዓል ዕጹውኢዩ።

•         ንኣገዳሲ ዳይ እንተዘይኮይኑ ሕክምናንመዕቆቢ ዓበይትን ንበጻሕቲኩልኩል ኢዩ።
•     ኣብ ዕጹው ገዛ ካብ 100       ሰባት ንላዕሊምእካብኩልኩል ኢዩ።ብተወሳኺ ኣገደስቲ ንዘይኮኑ

  ኣ ሚታት ክስረዙ ኣለዎም።
•        ኣገዳሲ ንዘይኮነማሕበራዊ ርኽባትብ ሑድቁጽሪ ክኸውን ይግባኣ።
•            ዓበይቲ ሰባትምስ ቆል ክውዕሉ የብሎምን።ምኽንያቱ ዋላ እኳ ቆል በዚ ሕማም

       ተጠቃዕቲ እንተኾኑ፣ምልክታት እዚ ሕማምግን ቀል ፉ ኣይረኣዮምን።
•            ኣስራሕቲ ን ሰራሕተ ታት ካብ ናይ ገዛ ዝስራሕ ተወሳኺ ስራሕን ተወሳኺ ሰዓታትን

 ከ ድሉ ኣለዎም።
•             መሰረታዊ ደረ ፣ እቲ ኣግዳሲ ዝኮነ ነግራት ትራሕኪስራሕ ኣልዎ ዝተርፈ ቀጻሊ ሶሙናት
ይርአ።

.       ጾራ ናብ ትጽሕፈታት ሕዝይኽል
              ኣብቡዙሓት ከተማታት፣ ዓድታትን ኾማኡውን ባዊምምሕዳራትን ቤትጽሕፈታት ተዓጹ
              ይርከብውይ ንብትሑት ቁጽሪ ህዝባዊ ርክባት ይክፈት። እንድሕር ደኣ ን ኣዙ ኣገዳሲኪጽኒሕ

             ዘይከል ዳይ ቆጸራ ደሊኩም፣ ብተለፎንወይውን ኣብ ብ ሳዪት ናይቲቤትጽሕፈት ኣቲኩም
 ሓበርታ ሃቡ።

    .      እንታይማለት ዩ ኣብ ገዛ ራንቲ

           ንስ ወይ ን ስ ራ ት በዚሕማምእዚ እንተ ዕ ኣብ ራንቲ ት ን
             ይ በር እንታይማለት እዩ ዚ እን ልና፣ እቲተ ኣ ል ንትደኣ ገዝ ወይ ን

          መደ ሲ ና ዝኮ መሕ ሰብ ትን ኣይኒመ ኣልዎዝወሓደ ን 14  መዓልቲ
          ንከይወጽእይ ደ እዚብ ዕ ከ ዝኮ ዋ እዩብ ይ ል

           እንት ም እቲ ኣገዳሲ ገር ን፣ምስ ኣዝማ ምኸም ንምስመሓዝት ም
      ብተል ንጥራሕምስዝከ ን ርክብ ምእዩ

            ዝኮ ሰብ ኣብቲትንብር ዘል ምቦታብዚሕማምተተለ ፣ብምል ባ ኣብቲ
            ቦታወይ ማብኸ ል ኣብ ራንቲከምት ን ይ በር ብሓን ብኮን ምእ ም

            ተ ማ ኽትጥይ ትከ እ ም፣ ቲ ኣ ዘ ታትዝምልከት ን ኣብ ት
          ዝኮ ናይኢንተር ትዝር ኽትረክ ብዝትረፈ ንምስ ምዝምልከ ምኣ ት

          ብዛዕባ ናይመ ረባት ኣብቦታ ም መጽዝከልተኾይኑኽት ከስዎም
ኣል ም

      ሓፈ ዊተ ን ት ይን ዛዕባኾሮና ቫይረስ

           ሃገራዊጥዕና ቤትጽሕፈት ካብ ሶኑይ ክሳብ ሰምበት ዘሎ ግዝያት ካብ ሰዓት 9  ኪሳብ ሰዓት 18 

          ብዛዕባ ኾሮና ቫይረስ ዘልኩምሕቶታትኸት ርቡ አዚ ቴ ፎን ቁጽሪ ኽትጥቀሙተፍቕደልኩም፣
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