ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ
1. ብኸመይ ሰብ እዚ ኾሮና ቫይረስ ይመጾ? እዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ።
እዚ ዝከውን ከኣ ንኣብነት ብሰዓል፣ ብዘረባ ወይ ድማ ብሰላምታ እዩ።
2. ብኸመይ ይፈልጥ ሰብ እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎ? እንተድኣ አቲ ሰብ ኾሮና ቪሩስ ኣለዎ፣
ከም ሰዓል፣ ናይ ኪሳድ ሕኸኽ፣ጸረርታን ረስንን ይገብረሉ። እዚ ከኣ ተመሳሳሊ ከም
እንፊሉወንዛ እዩ። ንሓደ ሓደ ሰባት ወን የውድቆም አዩ። ንገለ ገሊኦም ትሓከምቲ ውን
ዝኸፈአ ካብ ካልኦት ናይ ምስትንፋስ ጸገም ወይ ውን ረኽሲ ናይ ሳንቡእ ይገብረሎም።
እንተደኣ እቲ ሰብ ቪሩስ ኣለዎ፣ ን 14 መዓልቲ ዝኾውን ኽጸንሕ ይኽእል እዩ፣ እዚ
ተርእዮታት ኸይጀመረ።
3. ስለምንታይ እዩ እዚ ኾሮና ቪሩስ ሓደጌኛ ኾይኑ? ኣብ ዝበዝሐ ሰብ እዚ ሕማም ኾሮና
ቪሩስ ፍኩስ ዝበለ እዩ። ብ 15% በቲ ሕማም ዝተጠቕዐ ግን፣ ኸቢድ ናይ ምስትንፋስ
ጸገም ን ረኽሲ ናይ ሳንቡእ ዪገብረሎም። በዚ ሕማም ዝሞቱ ግን ዝበዝሑ ዓበይቲን
ሑዱር ሕማም ዝነበሮምን እዮም።
4. እንታይ ኽገበር ኣለኒ ፣ እንተደኣ እቲ ምልኽታት ኣለኒ? ዝኮነ ረስኒ፣ሰዓል ወይ ውን
ሕጽረት ትንፋስ ዘለዎ ኣብ ሓደ ቦታ ኣቀዲሙ በቲ ቪሩስ ዝትለኽፉ ሰባት ዝነብር እንትኮይኑ
ናብ ሓኪም ብምድዋል ቆጸራ ይሓዝ።እንተደኣ ረስኒ፣ሳዓል ወይ ከኣ ሕጽረት ምስትንፋስ
ኣለካ ምስ ሰባት ምርኻብ ኣውሕድ። እንተወሓደ ካብ 1.5 ክሳብ 2 ሜትሮ ካብ ሰባት
ምርሓቕ። እንተተኻኢሉ ካብ ገዛኻ ወይ መደቀሲ ክፍልኻ ዘይምውጻእ። ክትስዕል ወይ ድማ
ክትህንጥስ ኢድካ ምዕባስ ወይ ድማ ሶፍት ምጥቃም፣ ድሕሪ እዚ እቲ ሶፍት ብቑልጡፍ
ኣብ እንዳ ጎሓፍ ምድርባይ። የእዳውካ ብቐጻልን ብግቡእን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ካብ ዓይኒ
ምድሪ ምውጻእካን መግቢ ምቕራብካን ምሕጻብ።
5. እንታይ ክገብር ኣለኒ፣ እንተደኣ ምስ ሓደ በዚ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ተራኺበ?
እንተደኣ ምስ ሕደ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ተራኺብካ ናብ ሓኪምካ ወይ
ድማ ናብ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ማእከል ጥዕና ብምድዋል ሓብሮም። መስመር ቴለፎን ምስ
ብዝሒ ደወልቲ እንተደኣ ተታሒዙ፣ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 030 346
465 100 ደውል።ተቐባሊ ቴለፎን ናይዚ ቁጽሪ ቋንቋ ጀርመን ወይ ዶች ጥራይ ኢዩ
ዝዛረብ።እንተደኣ ምስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ትቕመጥ ኮንካ ወይ ውን ኣፍቲ
መቀብሊ ቦታ ትነብር ትኮንካ፣ ብቑልጡፍ ሓብር ነቶም ኣማከርቲ ኣካላት። ና ቤት
ትምህርትኻ፣ ስራሕካ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ወይ ድማ ናይ ሞያ ትምህርትኻ ሓብር።
6. ኮሮና ቫይረስ ኣብ ማዓልታዊ ሂወትና ዘስዕቦ ጽልዋ እንታይ ኢዩ? መንግስቲ
ብምኽንያት እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዚ ዝስዕብ ውሳነ የሕሊፉ ኣሎ።
• ብዙሓት ድኳናት ክዕጸዋ። እዚ ግን ነተን ኣብ ማዓልታዊ ሂወትና ዘገድሳ ትካላት ከም
ሱፐርማርኬት ኣይጸሉን ኢዩ።
• ኩለን ስፖርታዊ ትካላት ከም ፊትነስ ስቱዲዮ፣መሐንበሲ፣ መጻወቲ ሜዳ ዕጹው ኢዩ።
• ባራት፣ክለብ፣ ለይታዊ ትልሂት፣ ናይ ድራማ ቦታ፣ኮንሰርት፣ቤተ መዘክር፣ሲኔማታት፣መካነ
እንስሳታት፣መጻወቲ ኣዳራሽ ዕጹው ኢዩ።
• ቤት መግቢ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 18 ጥራይ ክኽፈት ይፍቀድ።
• ሃይማኖታዊ ምትእኽኻብ ናኣብነት፣ ቤተክርስትያን፣ መስጊድ ከምኡ ውን መጸለዪ ቦታ ናይ
ካልኦት ሃይማኖታት ክኽፈት ኣይፍቀድን ኢዩ።
• መገ ኣብ ውሽ ዓዲ ይ ን ካብ ሃገር ወጻኢ ኣይፍቀድን ኢዩ። ቴላት ንኣገዳሲ ነገራት
ጥራሕ ትዘይ ኮይኑ ንበጻሕቲ ከካርያ ኣይፍቀድን።
ምምሕዳር ባ ባደን
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