
ንቤተሰብ / ንደጋፊ ሰብ(ባት)፣ ንበጻሕትን ንሕሙማትን ዉልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒ 

(Personal Protective Equipment for Family / Support Person(s), Visitors and 
Patients) 

ዝተረቑሑ ቤተሰብ / ደጋፊ ሰብ(ባት) ከምኡውን በጻሕቲ፦ ብኽብረትኩም ቅድሚ ክፍሊ ተሓካሚ ምእታውኩም ምስ 

ስታፍ ነርስ ተፍትሽ ግበሩ። እቲ ግቡእ ዝኾነ ዉልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒ (PPE) ክትክደን ኣለካ። 

ናይ ተሓካሚ ክፍሊ ክትኣቱን ክትወጽእን እንኮለኻ የእዳውካ ኣልኮል ዘለዎም ናይ ኢድ መፋሕፍሒ 
ወይ ሳሙናን ማይን ጌርካ ኣጽርዮ። 

ቤተሰብ / ደገፍን በጻሕትን  

(Family / Support and Visitors)፦ 

ኣብ መጠንቀቕታታት ምትንኻፍን ነጠብታ ረኽሲ 
ምቁጽጻርተሓካሚ ትሕግዝ ወይ ትበጽሕ ኣሎኻ ኮይንካ 

ቤተሰብ / ደገፍን በጻሕትን  

(Family / Support and Visitors)፦ 

ኣብ ተወሳኺ ረኽሲ ምቁጽጻር መጠንቀቕታታት ዘይብሉ ተሓካሚ 
ትሕግዝ ወይ ትበጽሕ ኣሎኻ ኮይንካ 

ዘይመኸኑ ጓንትታት፣ ጽሩይ ጋዋን፣ 
ሕክምናዊ ማስኬራ ምስ ድርዒ ገጽ ወይ 
ማስኬራ ምስ መከላኸሊ ዓይኒ ተኸደን 

ወይ 

ተሓከምቲ (Patients)፦ 

እንተዳኣ ክፍልኻ ትገድፍ ኣሎኻ ኮይንካ፣ ንኣገደስቲ ዕላማታት 
ጥራይ 

ተኸደን (PUT ON) ኣውጽእ (TAKE OFF) 
ናይ ሕክምና ማስኬራ ተኸደን 

 

1. የእዳው ኣጽርዪ 

 

2. ጽሩይ ጋዋን ተኸደን 

 

3. ማስኬራ ምስ ድርዒ ገጽ 
ወይ ማስኬራ ምስ መከላኸሊ 
ዓይኒ ተኸደን 

 

4. ሓደስቲ ጓንትታት ግበር 

 

1. ጓንትታት ኣልግሶም 

 

2. የእዳው ኣጽርዪ 

 

3. ጋዋን ኣልግስ 

 

4. የእዳው ኣጽርዪ 

 

5. ማስኬራ ምስ ድርዒ 
ገጽ ወይ ማስኬራ ምስ 
መከላኸሊ ዓይኒ ኣልግስ 

 

6. የእዳው ኣጽርዪ 

ተኸደን (PUT ON) 

 
1. የእዳው ኣጽርዪ 

 

2. ማስኬራ ግበር 

 

3. የእዳው ኣጽርዪ 

ኣውጽእ (TAKE OFF) 

 
1. የእዳው ኣጽርዪ 

 

2. ማስኬራ ኣልግስ 

 

3. የእዳው ኣጽርዪ 

 

 

ahs.ca/covid [ኣርማ፦Alberta Health Services] 
ምክልኻልን ምቑጽጻርን ረኽሲ 

ጥዕና ዘለዎም ኣልበርታዊያን። 

ጥዕና ዘለዎም ማሕበረ ሰባት።  

ብሓባር። 

 

ጠቐምቲ ምኽርታት (Tips) 

• ካብ ኣፍንጫ ክሳብ ትሕቲ መንከስ ንምሽፋን ማስኬራ ሙሉእ 
ብሙሉእ ክፈቶ። 

• እቲ ማስኬራ ናይ ኣፍንጫ ዘንጊ ዘለዎ እንተድኣ ኮይኑ፣ ኣብ ከባቢ 
ኣፍንጫኻ ቃቕሮ። 

• ኣብቲ ትሕቲ ማስኬራ ነቲ ማስኬራ ወይ ገጽካ ምትንኻፍ ኣወግድ። 

• እቲ ማስኬራ እንተድኣ ተርኪሱ ኮይኑ፣ የእዳውካ ኣጽሪኻ እቲ 
ማስኬራ ቀይሮ። 

• ናይቲ ማስኬራ ቅድሚት በእዳውካ ኣይትተንክፎ። መእሰሪታት ወይ 
ፕላስቲክ መትሓዚ ምጥቃም ኣልግስ 

• ማስኬራታት ደጊምካ ኣይትጠቐመሎም። 

• ማስኬራ እቲ ሰማያዊ ወገን ንደገ ጌርካ ክትክደኖ ኣሎካ። 

Tigrinya 


