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ኖቨል ኮረናቫይረስ (ኮሮና-19) መምርሒታት 
(Novel coronavirus (COVID-19) Guidance) 

 

መዓልታዊ እተመደበ ደገፍ ስድራ ቤትን ናይ በጻሕቲ ምርመራ ቃለ መሕትት ኣብ Acute Care 
(Daily Designated Family Support and Visitor Screening Questionnaire in Acute Care) 

 
ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሕቶታት ክትምልሶ ንሓተካ፣ እዚ ድማ ሎሚ እትገብሮ ምብጻሕ ንኣከባቢ ዜተኣማምን እንተ ዀይኑ 
ንምውሳን ዚሕግዝ እዩ። ከምቲ ብጕጅለ ሕክምና ዝተዋህበ መምርሒ፣ ጽሬት ኢድካ ክትሕሉ ኣሎካ። 
እቲ ቃለ መሕትት ምስ ሓድሽ ምልክታት ወይ ምስ ቍጥዐ ኣካላት ምስ ሕዱር ወይ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ዅነታት ዚተሓሓዝ 
እናገደዱቭ ዝኸዱ ምልክታት ጥራይ እዩ ዚተሓሓዝ። እቶም ምስ ቅድሚ ሕጂ ምስ ዘሎ ዅነታት ወይ ቍጥዐ ኣካላት እተተሓሓዘ 
ምልክታት ዘለዎም ሰባት እውን ኺበጽሑ ይኽእሉ እዮም። 

 
1. ገለ ኻብቲ ኣብዘን ዳሕሮት 10 መዓልትታት ዝማዕበለን ሓድሽ ወይ እናገደደ ዚኸይድን 

ምልክታት ኣሎካዶ? 
• ረስኒ 
• ሰዓል 
• ሕጽረት ትንፋስ 
• ናይ ምስትንፋስ ጸገም 
• ምቑሳል ጐረሮ 
• ጸረርታ ኣፍንጫ 
• ወይ ከኣ ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት ተምላስ ከምኡውን/ወይድማ ውጽኣት 

ኬጋጥመካ ኸሎ 

እወ ኣይፋል 

2. ኣብዘን ዝሓለፋ 10 መዓልትታት ናይ ኮቪድ-19 መርመራኻ ኣወንታዊ ድዩ ነይሩ 
ወይ ድማ ብሰንኪ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ውጽኢት መርመራ ትጽበ ኣለኻ? 

እወ ኣይፋል 

3. ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልትታት ርእስኻ ኽትፈሊ መምርሒ ተዋሂቡካ ድዩ፧ እወ ኣይፋል 

4. ካብ ወጻኢ ሃገር (እንተላይ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ) ናብ ካናዳ ተመሊስካዶ 
ትፈልጥ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልታት፧ 

እወ ኣይፋል 

5. ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልትታት ምስ ሓደ ዝሓመመ** ወይ ከኣ ኣብ ሕቶ #1 ካብ 
ዝተጠቕሱ ምልክታት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምልክታት ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ * 
(ገጽ ንገጽ ኣብ ውሽጢ 2 ሜተር/6 ጫማ) ኔሩካ'ዶ ይፈልጥ? 

እወ ኣይፋል 

6. ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልትታት ምስ ሓደ ዝምርመር ዘሎ*** ወይ ከኣ ኮቪድ-19 ከም 
ዘለዎ ዝተረጋገጸ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ * ኔሩካ'ዶ ይፈልጥ፧ 

እወ ኣይፋል 

7. ምስ ላብዕ ዝተለዓለሉ እሞ ምርመራ ክግበረሉ ወይ ንኽግለል ዝተእዘዘሉ ኣከባቢ 
ወይ ትካል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣለካ ድዩ፧ 

እወ ኣይፋል 

መልስኻ "እወ" እንተኾይኑ፥ 
• ሕቶ 1 ወይ 2 ኣብዚ ግዜ እዚ ኽትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻእዚ ድማ ንሓደ ናይ ፔዲያትሪክ ተሓካማይ ወይ ጽግዕተኛ 

ዝኾነ በጽሒ (ካልእ ደገፍ ኣብ ዘይርከበሉ እዋን) ኣድላዪ ደገፍ ስድራ ቤት እንተ ዘይኴንካ ከምኡውን ካብቲ ክንክን 
ዝግበረሉ ቦታ ፍቓድ ክሳብ ዘይተዋህበካን። 

• ሕቶ 3-7 ኣብዚ ግዜ እዚ ኽትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻእዚ ድማ ንሓደ ናይ ፔዲያትሪክ ተሓካማይ፣ ናይ ማተርኒቲ 
ተሓካማይ ወይ ጽግዕተኛ ዝኾነ በጽሒ (ካልእ ደገፍ ኣብ ዘይርከበሉ እዋን) ኣድላዪ ደገፍ ስድራ ቤት እንተ ዘይኴንካ። 
እቲ ክንክን ዚግበረሉ ቦታ ነዞም ዝስዕቡ ዘድልየካ ነገራት ኪፈልጥ ኣለዎ ቅድሚ ምእታውካ ርእስኻ ምግላል። 

• ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ነቲ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ምግምጋም ዚገልጽ ንዋት ኣብ ahs.ca/covid ክትመልኦ ኣለካ፣ እዚ 
ድማ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ከም ዜድልየካ ንምውሳን እዩ።  

 
ንዅሉ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ "ኣይፋል" ኢልካ እንተ መሊስካ ምብጻሕካ ኽትቅጽል ትኽእል ኢኻ። ገለ ኻብቲ ኣብ 
ላዕሊ እተጠቕሰ ምልክታት እንተ ኣማዕቢልካ፣ በጃኻ ምስ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና ተመያየጥ እንደገና ድማ ክትምርምር ኣለካ። 
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Tigrinya 

 
 
 

መተሓሳሰቢ፥ 
(Note:) 
1. ሓድሽ ወይ ካብቲ ልሙድ ምልክታት ሕማምካ ዝቐየረ ኻልእ ምልክታት እንተ ኣልዩካ፣ ክሳዕ ዝሕሸካ ኣብ ቤትካ 

ክትጸንሕን ምስ ካልኦት ዘሎካ ርክብ ክትቅንስን ኣሎካ። 
2. ኣብቲ ክንክን ዝወሃበሉ ከባቢ ተወሳኺ ምርመራ ክግበር የድሊ ይኸውን። 

 
* ጥብቂ ርክብ ክንክን ምግባር ማለት ንነዊሕ እዋን ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ወይ ከኣ ተመሓላላፊ ኣካላዊ ፈሳሲ (ንኣብነት ካብ ሰዓል ወይ 
እንጥሾ) ምስ ዘለዎ ሰብ ምንባር ወይ ማስኬራን ናይ ገጽ/ዓይኒ መከላኸሊ ከይገበሩ ን 15 ደቓይቕ ወይ ልዕሊኡ ምቅርራብ ወይ ካልእ ከምኡ 
ምግባር የጠቓልል። 
** 'ዝሓመመ' ኪበሃል ከሎ ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። 
*** 'ዝምርመር ዘሎ' ክበሃል ከሎ ዝዀነ ይኹን ሰብ ብምኽንያት ምልክታት ናይ መርመራ ውጽኢት ዚጽበ፣ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ 
ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ፣ ወይድማ ምስቲ ንኽምርመሩ ከምኡውን/ወይድማ ርእሶም ከግልሉ ዝተኣዘዙ ኣብ ላብዕ ዝተኸሰተሉ 
ከባቢ ርክብ ዘለዎ ማለት እዩ። 
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