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Tigrinya 

ብዛዕባ እቲ ሕማም (About the Illness:) 
1. ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብኸመይ ክቐርብ ከምዝኽእል ዝሕብር ዝዘመነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣሎ ዶ? ውጽኣት ብሓድሽ 

ዝቐርበሉ ዲዩ? (Is there an updated list of how Coronavirus presents? Is diarrhoea a new way it presents?) 

o እወ ሙሉእ ሓዲሽ ዝርዝር ምልክታት ኣብዚ ዝስዕብ ርኸብ: 
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign 

o ውጽኣት ከም ሓዲሽ ምልክት ኮይኑ ጸብጻብ ቀሪቡ ኣሎ። 

 
2. ንስኻ ብኮቪድ ምስ ተተሓዝካ፣ ክሳብ መዓስ ኢኻ ኣመሓላላፊ ትኸውን? (How long are you contagious, once 

you get COVID?) 
o ምልክትታ ምርኣይ ካብ ዝጀመርካሉ ዕለት ጀሚሩ ወይ ድማ ምልክታትካ ክሳብ ዘብቅዑሉ፣ ካብ ክልቲኦም ካብ 

እቲ ዝነውሐ ጊዜ ጀሚሩ ን 10 መዓልቲታት ከተመሓላልፍ ከምእትኽእል ንኣምን። 

o ሰባት በቲ ቫይረስ ምስተቓልዑ ምልክታት ከርእዩ ንምጅማር ካብ 2 ክሳብ 14 መዓልትታት ይወስድ። 

o 1-2 መዓልቲታት ቅድሚ ምልክታት ምርኣይ ምጅማሮም ሰባት ኣመሓላለፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ። 

o በዚ ምኽንያት ኢና ድማ፣ ኣብ ከባቢኹም ንዘለዉ ሰባት ከይሓሙ ክትሕልዉ መታን፣ ን 10 መዓልትታት 
ምስካልኦት ሰባት ከይትራኸቡ ንነግር። 

o እዚ ድማ ነብሲኻ-ምፍላይ ይባሃል። 

o ከምኡውን፣ ዋላ እኳ እቲ 10 መዓልቲ ሓሊፉስ ንስኻ ግን እንተዘይሓዊኻ፣ ነቲ ሕማም ናብ ካልኦት ምልባዕ 
ንምክልኻል መታን ነብስኻ-ምፍላይ ንኽትቅጽል ንሓተካ። 

 
3. ካብ ሕማም ዝሓወዩ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ ክምለሱ ድሓን ዝባሃል መዓስ እዩ? (When is it safe for recovered 

employees to return to work?) 

o ን ኮቪድ-19 ምርመራ ፖዘቲቭ እንድሕር ኮይንካ ወይ ምልክታት እንተ ኣርኢኻ፣ ምልክት ካብ ዝጀመረሉ ዕለት 
ጀሚሩ ወይ ምልክታት ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝጸርዩ - ካብ ክልቲኦም ካብ እቲ ዝነውሐ ጊዜ ጀሚሩ፣ ብውሕዱ ን 
10 መዓልትታት ናይ ግድን ንነብስኻ ክትፈሊ ኣሎካ።  

o ን ኮቪድ-19 ምርመራ ፖዘቲቭ ምስ ዝኾነ ሰብ ወይ ኮቪድ-19 ክህልዎ ምስ ዝኽእል ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ እንተድኣ 
ጸኒሑኻ፣ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ካብ እተራኸብካላ ናይ መጨረሻ ዕለት ጀሚሩ ን 14 መዓልትታት ናይ ግድን 
ክትፍለ ኣሎካ። 

 
4. ብገምጋም 1 ካብ 4 ናይ ኮሮና ቫይረስ ተሸከምቲ ምልክት ዘየርእዩ ክኾኑ ይኽእሉ ሓቂ ድዩ? (Is it true that an 

estimated 1 in 4 Coronavirus carriers could be Asymptomatic?) 

o ኣብ መጽናዕቲታት ብዝሕ ዝበሉ ዝርጋሐታት እንዳተጸብጸቡ ስለዘለዉ፣ 1 ካብ 4 ተሸከምቲ ምልክት ዘየርእዩ ኢልና 
ከነረጋግጽ ኣይንኽእልን። 

 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign
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5. በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙን ምልክት ዘየርእዩን ሰባት ናብ ካልኦት ክላባዕ እኹል ዝኾነ ቫይረስ ከርግፉ ይኽእሉ ዶ? (Do 
infected and asymptomatic persons shed the virus enough to infect others?) 

o ን ኮቪድ-19 ምርመራ ፖዘቲቭ ምስ ዝኾኑ ግናኸ ምልክት ዘየርእዩ ሰባት ኣመሓላለፍቲ ከምዚኾኑ እዩ ዛጊት 
ዝእመን። ምንም ምልክት ኣብዘይህልወሉ፣ ፖዘቲቭ ምርመራ ካብ እተመዝገበሉ ዕለት ኣትሒዙ ኣመሓላለፍቲ 
ኮይኖም ስለዝቑጸሩ ን 10 መዓልትታት ኣብ ገዛ ክውዕሉ ኣለዎም። 

 
6. ምልክት ዘየር ኢ ሰብ ማዕረ ክንደይ ኣላባዒ ከምዝኾነ ይውሰድ? (How contagious can an asymptomatic person 

be?) 
o ምንም ውሱን ዝኾነ ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወና ንርእዮ ዘሎና ግና ንኮቪድ ምርመራ ፖዘቲቭ ዝኾኑ 

መብዛሕቶም ሰባት ምልክት ምስ ዘርኣየ ሰብ ርክብ ከምዝነበሮም ንድሕሪት ኬድካ ክጻረይ ይኽእል። 

o ንሕና ከምዝመስለና እቶም ምልክት ዘየርእዩ ሰባት ማዕረ እቶም ምልክት ዘርእዩ ሰባት ዝኣክል ከመሓላልፉ 
ኣይኽእሉን እዮም። ኮይኑ ግና፣ ሕጂውን ነቲ ቫይረስ ከላብዑ ይኽእሉ እዮም፣ ስለዚ ክንጥንቐቕ ኣሎና። 

 
7. ኣብ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ኔጋቲቭ እንተ ኾንካ ግን ኣጋጣሚ ስምዒት ረስኒን ጸረርታ ኣፍንጫን ዝኣመሰሉ 

ቅልል ዝበሉ ምልክታት ከተርኢ እንተድኣ ጀሚርካ እሞ ዳግም ንኽትምርመር ምስትሕተት ግና ምስ ዝሕሸካ። ናብ 
ስራሕ ንኽትምለስ ድሓን ዲዩ? (If you had initially tested negative but suddenly developed light symptoms 
like feverish sensation and running nose and was asked to be retested but feels better. Is it safe to return to 
work?) 

o ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ማንም ሰብ፣ ወይ ምልክታት ክሳብ ዝጠፍእ (ካብ ክልቲኡ ዝነውሐ)፤ ን 10 
መዓልትታት ኣብ ገዛ ክውዕል ኣለዎ። 

 
8. መጀመሪያ ምስ ተመርመርኩ ምርመራይ ኔጋቲቭ መጺኡ። ክልተ መዓልትታት ድሒሩ እንደገና ረስኒ ተሰሚዑኒ 

ናብ ፰፩፩ ደዊለ ንምርመራ እንደገና ንክመጽእ ተሓቲተ። እቲ ምርመራ እንደገና ኔጋቲቭ እንተድኣ መጺኡ ናብ 
ስራሕ ክኸይድ ኣለኒ ዶ? (When I first tested my test came back negative. Two days later I felt feverish again 
so I called 811 and was asked to come in for testing again. Should I go back to work if the test is negative 
again?) 

o ረስኒን ጸረርታ ኣፍንጫን ምልክታት ናይ ኮቪድ እዮም ስለዚ ድሕሪ ኔጋቲቭ ምዃንካ ነዞም ምልክታት እንተ ኣርኢኻ 
ወይ ምልክታት ክሳብ ዝጠፍእ፣ ካብ ክልቲኡ ዝነውሐ፣ ን 10 መዓልትታት ንነብስኻ-ምፍላይ ኣሎካ።  

o ካልእ ምርመራ ንምጥላብውን ቀጥታ (online) ክትከይድ ትኽእል። ምልክታትካ እንተተመሊሶም ዳግም 
ንምምርማር ተዳሎ። 

o ን 10 መዓልትታት ስራሕ ኣይትእቶ። 

o ምርመራ ኔጋቲቭ እንተመጺኡን ምልክታትካ ብሙሉኡ እንተተቓሊሎም፣ ድሕሪ እቶም ዓሰርተ መዓልቲታት ናብ 
ስራሕ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። 

 
9. እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሓጻውን፣ ዕንጨይቲን ካልኦት ነገራትን ንሰዓታትን መዓልትታትን ዝኣክል ክጸንሕ 

ከምዝኽእል ተማሂርና ኣሎና። መጠን ጾር ናይ ቫይረስ ነቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንምምሕልላፍ ይውስን ዶ 
ወይሲ እቲ ዝናኣሰ መጠን ቫይረስ ነቲ ሕማም ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ? (We have learned that this corona virus 
can live on metals, woods and other things for hours and days. Does the viral load matters for the degree of 
transmission from person to person or a minimum number of the virus can cause the disease?) 

o እወ – መጠን ጾር ናይቲ ቫይረስ ወሳኒ እዩ። መጠን ጾር ናይ ቫይረስ ማለት ሓደ ሰብ በቲ ሕማም ንኽልከፍ ክቃልዖ 
ዘለዎ መለክዒ ዓቐን ናይ ቫይረስ እዩ። 

o ስለዝኾነ እዩ ድማ ምልክት ዘየርእዩ ገለ ሰባት ነቲ ሕማም ከላብዑ ይኽእሉ ኢልና ንሓስብ፣ ከምኡውን ኮቪድ ዝሓዞ 
ሰብ ኣብ ዘለዎ ገለ ስድራቤታት ማንም ሰብ ኣይሓምምን። 

o እቲ ምርመራ ብጣዕሚ ንጹር እዩ፣ ስለዝኾነ ድማ፣ ብድሕሪት ኣፍንጫን ጎሮሮን ኣብ ዝርከብ ባይታ፣ እቲ ዝናኣሰ 
መጠን ቫይረስ ክልክዕ ይኽእል። 
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ምርመራ: (Testing:) 
10. ምልክት እንተድኣ ዘይሃሊዩካ፣ ምርመራኻ ፖዘቲቭ ክኸውን ይኽእል ዶ? (If you have no symptoms, can you test 

positive?) 
o እወ፣ እቲ ቫይረስ እንተሃልዩካ ዋላ ቅድሚ ምልክት ምርኣይካ ፖዘቲቭ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 

 
11. ምልክታት ዘየርእዩ ሰባትእውን ነቲ ቫይረስ ከላብዑ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ሰብ ስለምንታይ ዘይምርመር? (People 

who don’t show symptoms can also spread the virus. Why not test everyone?) 
o ዋላ እኳ ምልክታት ኣይሃልዎም፣ ኣብ ካርጊልን ኣብ ካልኦት ፋብሪካታት ስጋን ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ምርመራ 

ንህብ ኣሎና።  

o ምልክት እንተዘይሃሊዩካ ንኽትምርመር ግድን ኣይኮነን፣ ግና ንሕና ንምርመራ ንመክር።  

o ብተመሳሳሊ፣ ዋላ እኳ ምልክታት ኣይሃልዎም፣ ኣብ ናይ ጡሮታ መሐብሐቢ ቦታ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትን 
ነበርቲን ምርመራ ንገብር ኣሎና። 

o ን ናይ ኣልበርታ ነባሪ ህዝቢ ብሓፈሽኡ፣ ነቶም ምልክት ዘለዎም ሰባት ምርማር ዝሓሸ እዩ ምኽኒያቱ ድማ ንሳቶም 
ኣዝዮም ዝተለኽፉ ስለዝኾኑ ነቲ ሕማም ከላብዑ ስለዝኽእሉ። 

o ኣብ ኣልበርታ ምልክት ዘርኣየ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምርመራ ንኽገብር ብቑዕ እዩ። 

o እቲ ዘለና ናይ ምምርማር ዓቕሚ ምስ ናይ ምምርማር ስትራተጂና ከምዝዛነቕ ናይ ግድን ከነረጋግጽ ኣሎና።   

o ኩሉ ምርመራ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። 

 
12. ናይ ኦንላይን ገምጋም ክገብር ፈቲነ፣ ግና እቶም ሕቶታት ኣይተረድኡኒን። AHS እንታይ ካልኦት ኣማራጺታት 

አለውዎ? (I tried to do the online assessment, but I don’t understand the questions. What other options 
does AHS have?) 

o ብዛዕባ ተኽእሎታት ምቅላዕ ኮቪድ-19 ዝምልከቱ ጉዳያት ፍሉይ ስልጠና ምስ ዘለዋ ምዝግብቲ ነርስ ብቀጥታ 
ንምርኻብ ሰባት ናብ ርክብ ጥዕና Health Link 811 ክድውሉ ይኽእሉ።  

o ርክብ ጥዕና፣ ልዕሊ 300 ብዝኾኑ ቋንቋታት፣ 24/7፣ ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት ይህብ፣ ናይ ቋንቋ ሓገዝ እንተ 
ደሊኻ፣ ክሕግዝ ናብ ዝኽእል 811 ደውል። 

ነብስኻ-ምፍላይን ምክልኻልን (Self-Isolation and Protection) 
13. ብዛዕባ እቶም ዘይተለኽፉ ኮይኖም ግን ምስቶም ፖዘቲቭ ወይ ድማ ምልክት ምስ ዘለዎም ዝነብሩ ሰባት ብዙሕ 

ዘደናግር ነገር ስለዘሎ ኣብ ጉዳይ ምፍልላይ ተወሳኺ ትዛረቡ ትኽእሉ ተኾይንኩም ክፈልጥ ደሊየ ኔረ። ሓደሓደ 
ጊዜ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ዋላውን ደሓን ከምዘለዉ እንዳተሰምዖም ንነብሶም ክፈልዩ ከምዘለዎም 
ንዓዓቶምውን ንጹር ኣይኮነን። (I’m wondering if you can talk more about isolation as there is much 
confusion around those who are not infected but who may be living with those who are positive or 
symptomatic and isolating. Sometimes it is unclear to those in that situation whether they have to isolate as 
well if they’re feeling well.) 

o ዝተረጋገጸ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ምስ ዘለዎ ሰብ ዝነብሩ ሰባት ውን ን 14 መዓልትታት ንነብሶም-ክፈሊዩ ግድን 
እዩ። መጀመሪያ እቶም ምልክታት ምስ ተፈልዩ እቲ 14 መዓልትታት ምቑጻር ይጅምር። 

o ንኣብነት፣ ሰብኣይ ፖዘቲቭ እንተ ተመርሚሩ፣ ሰበይቱ ሰብኣያ ንነብሱ-ምፍላይ ካብ ዝጅምረሉ ዕለት ኣትሒዛ  ን 
14 መዓልትታት ንነብሳ-ትፈሊ። ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ እቲ ስድራ ንምድራት፣ እቲ ዝሓመመ ሰብኣይ 
ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ክፍሊ ይኸውን፣ ከምኡውን  ፍሉይ ባኞ ይጥቀም። 

 
14. ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ዝተረጋገጸ ሕማም እንተ ሃሊኦ፣ ኣብቲ ውሽጢ ስድራ ዝርከቡ ካልኦት ሰባት እንታይ 

ክገብሩ ኣለዎም? (If there is a confirmed case in the household, what should the other people in that 
household do?) 

o ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ዝተረጋገጸ ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ሃሊዩ፣ እቲ ሕማም ካብ ዝተራእየሉ ናይ መጀመሪያ 
ዕለት ጀሚሩ ኣብቲ ውሽጢ ስድራ ዝርከቡ ኩሎም ካልኦት ሰባት ን 14 መዓልቲታት ንነብሶም-ክፈልዩ ኣለዎም። 

o እዚ ድማ ምልባዕ ናይቲ ሕማም ንምክልኻል ይሕግዝ። 
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o ካልእ ናይቲ ስድራቤት ኣባል እንተ ፖዘቲቭ ኮይኑ፣ እሞ ምስቲ ፖዘቲቭ ዝኾነ ሰብ ቀጻሊ ርክብ እንተ ሃሊዩ፣ እቲ 14 
መዓልቲታት ከም እንደገና ይጅምር። 

o ብምኽንያት ገዚፍ ቁጽሪ ኣባላት ስድራቤት ሰባት ንነብሶምም-ፍላይ ጸገም እንተ ኣለዎም ሰባት ንነብሶም-
ንምፍላይ ዘኽእል ሓገዝ ኣሎ። ንኸምዚ ኦም ኣገልግሎታት ንምርካብ፣ ናይ ስድራኻ ሓኪም ወይ 811 ክትድውል 
ትኽእል። 

  
15. ኣነ ኣብዘለኹሉ ስድራቤት ሓደሓደ ሰባት ኮቪድ-19 ክህልዎም እንከሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ስድራ ዝርከቡ ካልኦት ገለ 

ሰባት ድማ እዚ ሕማም ዘይብሎም ስለምንታይ እዩ? (Why is it that some people in my household have gotten 
COVID-19 and other people in my same household haven’t?) 

o ኣብ ውሽጢ ቻይና ኣብ መብዛሕትኦም ስድራቤታት፣ 15% ጥራሕ እዮም ዝተጠቕዑ። ሰባት ማዕረክንደይ ይጥቅዑ 
ዝውሰን እቲ ዝሓመመ ሰብ ካብ ጥዑያት ኣባላት ናይቲ ስድራ ንነብሱ-ምፍላይ ኣብ ዘለዎ ሰናይ ነገር እዩ። 

o ንስኻን ስድራቤትካን ትወስድዎም ንቡር ዝኾኑ ስጉምትታት - ከም ምሕጻብ ኢድን መደበኛ ጽሬት ገዛን - ኣብ 
መንጎ ኣባላት ስድራቤትካ ክላባዕ ንዝኽእል ተላብዖ ደው ንምባል ክኢሎም እዮም።  

 
16. ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ መንጎ ጓንቲ ምግባርን ዘይምግባርን ከምኡ ድማ ምስ ዝካኣለካ ሳኒታይዘር ኣብ ምጥቃም 

ርኢቶኻ እንታይ እዩ? (What is your opinion on wearing gloves versus wearing no gloves and using sanitizer 
when possible in the workplace?) 

o ጓንቲ ሽፋናት ብዙሕ ምድንጋራት ከስዕቡ ይኽእሉ። ሰባት ጓንቲ ምስ ዝወዲዩ ሓለዋ ከምዘለዎም ዝመስል ስምዒት 
ከሕድሩ ይኽእሉ፣ ብምዃኑ ድማ ብጥራሕ ኣእዳዎም ክፍጽምዎም ዘይኽእሉ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ። ስለዝኾነ 
ጓንቲ ብምጥቃም ባይታታት እንተድኣ ትትንክፍ ኣሎኻ፣ ልክዕ ከም ኣእዳው እቲ ጓንቲ ነቲ ቫይረስ ናብ ኣፍካ፣ 
ኣፍንጫኻን የዒንቲኻን ብቐሊሉ ከመሓላልፍ ይኽእል።  

o ሓደ ሰብ ንሓደ ጓንቲ ብተደጋጋሚ ምስ ዝወዲዮ፣ ኣብቲ ጓንቲ ቫይረስ ናይ ምህላዉ ዕድል ከምዝኾነ፣ ነቲ ቫይረስ 
ድማ እንዳላበዐ ይርከብ። 

o ብኣስገዳድነት ናይ ስራሕ ከም ድሕነት መግቢን ናይ ስራሕቦታ ድሕነት ጥዕናን እንተ ዘይኮይኑ ጓንቲ ንኽትገብር 
ኣይትግደድን ኢኻ፤ ኣልክሆል ዘለዎም ናይ ሂድ መድረዚ ኣእዳውካ ምጽራይ ይምከር.  

 
17. ኣብ ጥቕሚ ናይዝዋዓሉን ረሰሓት ናይዝኾኑ ገጽ መሸፈኒታት ፕሮቶኮልን ርጡብ ኣተሓሕዛን ብኽብረትኩም 

ኣብርሁልና። ገጽ መሸፈኒታት ነኽንደይ ጊዜ እዮም ሰናይ ዝኾኑ? እንተ ጠልቀዩ/ረስሑ ኸ? (Please explain mask 
protocol and safe handling of used/dirty masks. How long are masks good for? What if they get wet/dirty?) 

o ኣብዚ እዋን ኣብ ሃርመኒ ጥቕሚ ኣብ ምሃብ ዘለዉን፣ ሰባት ኣብ ኮሚኒቲኦም ክወዲዎም ኣለዎም ኢልና 
ንመኽሮም መሸፈኒ ገጻት፣ ንኻልኦትውን ክሕልዉ ከምዝኽእሉ እዮም ተሃንዲሶም - ካብ ዝወደዮም ሰብ ናብ 
ካልኦት ሰባት ተላብዖታቶም ንምቕያድ። 

o እቲ መሸፈኒ ገጽ እንተ ጠልቂዩ ዳግም ውጽኢታዊ ስለዘይከውን፣ ክቕየር ኣለዎ። 

o ኣብ ደገ ወይ ኣብ ስራሕ መሸፈኒ ገጽካ ክትወዲዮ እንተድኣ ሰንቢትካ፣ ከም ረሳሕ ጌርካ ሕሰቦ ስለዚ ገዛ ምስኣተኻ 
ኣወግዶ። ኣእዳውካ ኣልክሆል ብዘለዎ መድረዚ ኢድ ፈሳሲ ወይ ብማይን ሳሙናን ጌርካ ኣጽርዮ። ፊት ንፊት ናይቲ 
መሸፈኒ ገጽ ኣይትተንክፎ። ክራባታ ወይ ተመጣጢ ዓንኬላዊ ነገራት ተጠቒምካ ነቲ መሸፈኒ ገጽ ኣውጻኣዮ። 
ብህጹጽ ድማ ኣብ ናይጉሓፍ ቴኖ ደርብዮ። ኣእዳውካ ኣልክሆል ብዘለዎ ፈሳሲ ወይ ብማይን ሳሙናን ጌርካ ኣጽርዮ። 
ኣብ ደጋዊ ሽፋን ናይቲ መሸፈኒ ገጽ ቫይረስ ክህሉ ስለዝኽእልን፣ ምስ እትትንክፎ ንኣእዳውካ ክብክሎ ስለዝኽእልን፣ 
ነዞም ስጉምትታት ብጥንቃቐ ምኽታልካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። 

o ፋብሪካ ስጋ ሃርመኒ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ስራሕ ቦታ ምስ በጽሑ ነብሲወከፍ መዓልቲ መሸፈኒ ገጽ ኣብ ምዕዳል 
ይርከብ። 

o ናይ ባዕልኻ መሸፈኒ ገጽ ትጥቀም እንተኾንካ፣ መደበኛ መዓልቲ ክሕጸብ ኣለዎ። ኣብ ናይ መሕጸቢ ማሺን ኣእቲኻ 
ምሕጻብ ብጣዕሚ ውጽኢታዊ ከምዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ። 

 
18. ናይ ሓባር መኪና ተጠቒምና ስራሕ ንበጽሕ እንተኮይኑ ኣብ ስራሕ ንወዲዮ ሓዲሽ መሸፈኒ ገጽ ክዋሃበና ዲዩ? (Will 

we get a fresh mask to wear back to work in the morning if we are carpooling?) 
o እወ፣ እቶም ናይ ሓባር መኪና ተጠቒሞም ስራሕ ዝኣትዉ ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ስድራቤት እንተድኣ ኮይኖም፣ 

ሃርመኒ ሓደ ተወሳኺ መሸፈኒ ገጽ ይዕድል ኣሎ። 
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ውሕስነት ሰራሕተኛታት ኣብ ሃርመኒ (Worker Safety at Harmony) 
19. እዋናዊ ከይዲ ብዛዕባ ናብ ፋብሪካ ዝመጹ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት እንታይ ኣሎ? ስራሕ ቅድሚ ምጅማሮም 

ይምርመሩ ዶ ኣለዉ? (What is the current procedure for new employees coming to the plant? Are they being 
tested before they start work?) 

o ናይ AHS ሓኪም መኮንን ጥዕና (MOH) ከምኡውን መኮንን ከባቢያዊ ጥዕና ናብ ስራሕ ንዝመጹ ሰራሕተኛታት 
ዝግበር ከይዲ ምርመራ ንምቁጽጻር ኣብ ሚያዝያ 28 ነቲ ትካል በጺሖም፣ ከምኡውን ንሳቶም ንባዕሎምውን በቲ 
ከይዲ ግምገማ ተፈቲሾም። ኣብቲ እዋን እቲ ሓኪም መኮንን ጥዕና MOH ንሃርመኒ ዝኸውን ተወሳኺ ምኽሪ 
ኣይነበሮን። 

o ትካል ፋብሪካ ስጋ ሃርመኒ ንሰራሕተኛታት ውሕስነት ዘለዎ ሃዋህው ንምፍጣር ምስ AHS ብቀረባ ኮይኑ ስርሑ 
ክቕጽል እዩ። 

o ሕማም ይስማዓካ እንተድኣ ኣሎ፣ ናብ ስራሕ ክትከይድ የብልካን። ንሃርመኒ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ንኸተፍልጥ 
ብኽብረትካ ካብ ስራሕ ናይ ምትራፍ መስመር Absence Line ደውል። እቶም ሓሚሞም ዘለዉ ናብ ስራሕ 
ከምዘይኣተዉ ምርግጋጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

o ብኽብረትኩም፣ ምልክታትኩም ንምምይያጥ 811 ደውሉ እሞ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ከም ዘድልየኩምን 
ዘየድልኩምን ንምውሳን ምዝግብቲ ነርስ ክትሕግዘኩም እያ። 

 
20. ዋላውን ብዙሓት ሰባት ምርመራ እንተዘይገበሩ፣ ኣብ ሃርመኒ ምፍራይ ፍርያት ምቕጻል ውሕስነት ኣለዎ ዶ 

ትብል? (Do you consider it safe to continue the production at harmony even though many people haven’t 
been tested?) 

o እወ። ኣብ ውሽጢ ሃርመኒ፣ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነይኹን ካልእ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ምልባዕ ረኽሲ ንምክልኻል ብጣዕሚ 
ኣገዳሲ ዝባሃሉ ነገራት፣ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ጽሬት ስጉምትታት ኣብ ተግባር ምውዓል - ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላው፣ 
ርሕቀቱ ዝሓላወ ምጥቃም መሸፈኒ ገጽ፣ እንተ ዘይተኻኢሉውን ብማይን ሳሙናን ኣእዳውካ ወትሩ ምሕጻብ ወይ 
ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ምጥቃም፣ ከምኡውን ምስ ዝሓመካ ኣብ ገዛ ምውዓል እዮም። 

o ናይ ሰራሕተኛታት ውሕስነት ንምሕላው፣ ንሕና ኣስራሕቲ ብዛዕባ ክወስድዎም ዘለዎም ስጉምትታት ምኽሪ ሂብና 
ኣለና፣ እዚውን ሃርመኒ ኣብ ስራሕ ኣውዒልዎ ኣሎ። 

o እዚኣቶም ንሕና ኩላትና ክንርድኦምን ኣብተግባር ከነውዕሎም ዘሎና ናይ ባህሪይ ስጉምትታት እዮም - እዚ ካዓ 
በዳሂ ክኸውን ይኽእል። ስለዝኾነ፣ ምናልባት ዝተገብሩ ናይ ባህሪያት ስጉምትታት ሻላ ከይግበሮም፣ ንሕናውን 
ኣካላዊ ዝኾኑ መቆጻጸሪታት፣ ከም ናይ ፕላስቲክ ቀይዲታት፣ መኺርና ኢና። 

 


