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COVID-19 ኣገዳሲ በጻሒን ፍቓድ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ መምርሒ
ናይ COVID-19 ዝርጋሐ ንምቕናስን ናይ ነበርቲ፡ ተሓከምቲ፡ ሰራሕተኛታት ን ወለንተኛታትን ጥዕናን ደሕንነትን ንምሕላው።
Alberta Health Services (AHS) ናብ ግልጋሎት መውሃቢና ዝኣትዉ ውልቀ ሰባት ቁጽሪ ኣብ ምውሳን ስጉምቲታት ወሲዱ
ኣሎ።
AHS ናይ ቤተሰብ ወይድማ በጻሕቲ ህላወን ተሓከምቲ ድሕንነት፡ ናይ ድሕነት መስርሕ፡ናይ እቲ ተሓካሚ ናይ ስነ-ኣዕምሮኣዊን
ሕክምናዊ ጥዕናኦም፡ ምቾትን ናይ ሂወት ጣዕሚን ድሙር ውጽኢት ክምዝኾነ ኣፍልጦ ይህብ እዩ። ኣብ በጻሕቲን ቤተሰብን ዝግበሩ
ክልከላታት ብ መሰረት ናይ COVID-19 ዘብጽሖ ሓደጋ ን ተሓከምቲ/ነበርቲ፡ ቤተሰባትን ናይ ጥዕና ክንክን ወሃብቲን ኣብ ግምት
ብምእታው ዳግም ግምገማ ዝግበረሉ ይኽውን።
ኣብ COVID-19 ግዘ እዚ ሰነድ እዚ ንበጻሕቲ ንጹር ሓሳብ ንምሃብ ዝዓለመ እንትኸውን፣ ምስዚ ማመልከቻ እዚ ዝተተሓሓዙ
ውሳነታትን ፍሉያት ኩነታታትንኣብ ናይቲ ቦታ/ትካል ኣመራርሓ ትሐቲ እዮም።

1. ናይ በጻሕቲ ክልከላታት ኣብ ናይ ነዊሕ ግዘ ክንክንን ኣብ ዝተመደበ መናብርቲ ሓጋዚ
(Visitor Restrictions in Long Term Care and Designated Supportive Living)
ኩሎም ፍቓድ ዝተውሃቦም ድጋፍ ወሃብቲ፡ ዝተመደቡ ድጋፍ ወሃብቲ ነበርቲን ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ቦታት ሓዊሱ ናይ ነበርቲ ን
ሰራሕተኛታትን ጥዕናን ደሕንነትን ንምሕላው ክበሃል ናይ በጻሕቲ ክልከላታት ኣብ ስራሕ ኣውዒሎም ኣለዉ። ብመሰረት ዋና ናይ
ሕክምና ኦፊሰር (CMOH) ትእዛዝ14-2020:
•

እዞም ቦታታት ሓደ ኣገዳሲ በጻሒ ጥራሕ ክፈቕዱ ይኽእሉ እዮም፡
o

•

ናይቶም ነበርቲ ህይወትን/ ወይ ክንክን ብዘይካ ናይዚ ኣገዳሲ በጻሒ ሓገዝ ክማላእ እንተዘይክኢሉ።

o

ኣብዚ ናይዚ ህይወት ኩነታት መወዳእታ ምስ ፈታዊ ናይ ምዃን ድሌት ኣገዳሰ ክኸውን ከሎ።

o

ሓደ ነባሪ ዝተመደበ እንድሕር ደኣ ሓደ ኣገዳሲ በጻሒ ብሰንኪ(ን ኣብነት፡ ዓርሰ ንጸላ፡ ወይድማ ካልኦት ናይ
ክንክን ተግባራት ወይድማ መሊኡ ብዘይምኽኣሉ) ንዝተወሰነ ግዜ ስራሑ ክሰርሕ እንተዘይክኢሉ፡ እቲ በጻሒ ብ
ግዜያዊነት ንኽቅየረሉ ክጸድቀሉ ምሕታት ይኽእል እዩ። ዕላማ ናይዚ ዝተመደበ ሰብ ብ ስሩዕ ወይድማ ብዙሕ
ግዜ ንምቕያር እንተይኮነ፡ ቅያር ኣብ ዘድልየሉ ግዜ ንምቕያር እዩ።

ሓደ ነባሪ ሓደ ኣገዳሲ በጻሒ ጥራሕ እዩ ክህልዎ ዝኽእል በቲ ነባሪ ባዕሉ ወይ ሓብሓቢኡ (ወይ ካልእ ውሳነ ወሃቢ)
ዝተመረጸ።

•

እዚ ኣገዳሲ በጻሒ ልዕሊ 18 ዓመቱ ናይ ቤተ ሰብ ኣባል፣ መሓዛ፣ ናይ ሃይማኖታዊክንክን ወሃቢ ወይ ዝተኸፈሎ ክንክን
ወሃቢ ክኸውን ይኽእል።

•

ምስ እቲ ኣግዳሲ ብጻሒን ካሊእ ሓደ ሰብን(ነቲ ነባሪ ሓዊሱ እት ዝልዓለ ፍቑድ ቁጽሪ 3 ሰባት እዩ) ዝግበሩ ናይ ደገ
ምብጻሓት በቲ ግልጋሎት ወሃቢ ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም፡ብመሰረት ናይ እቲ ግልጋሎት ወሃቢ ኣቀማምጣ፡ ነበርቲን ናይ ቦታ
ኩነታትን ናይ ርሕቐት ምሕላውን ካልኦት ናይ ምክልኻል ስጉምቲታትን ድማ ክልከላታት ድማ ክህልዉ ይኽእሉ።

•

ኣብ ናይ ሂወት መወዳእታ ኩነታት፡
o

እቲ ኣገዳሲ በጻሒመን ካብቶም ናይቲ ዝመውት ዘሎ ነባሪ ቤተሰባት/ሃይማኖት መራሒ(ሕቲ) /መሓዙት
ክበጽሕዎ ከምዝኽእሉ ይውስን።

o

ነዚ ዝመውት ዘሎ ነባሪ በቢ ተራ በቢ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዮም ክበጽዎ ዝኽእሉ። እቲ ክፍሊ ማሕበራዊ/ኣካላዊ
ርሕቐት ንምሕላው ብዝኣክል ሰፊሕ እንተኾይኑ ካልኣይ በጻሒ ክፍቀደሉ ይኽእል።

o

ኣብ ናይ ህይወት ሕልፈት ኩነታት ጥራሕ ህጻን በጻሒ በቲ ኣገዳሲ በጻሒ ወይ በቲ ናይቲ ህጻን ወላዲ ወይ
ሓብሓቢ ክዕጀብ ይኽእል።

o እቲ ናይቲ ሳይት ማናጀር፣ ምስ ናይቲ ተሓካሚ ክንክን ጉጅለ ክመያየጥ ከሎ፣ ናይቲተሓካሚ ኩነታት
ኣብ ሕልፈተ ህይወት ደረጃ በጺሑ እንተኾይኑ ይመያየጥ። ን ተወሳኺ መምርሒ ኣብ ታሕቲ ዘሎ “ን ኣብ
ናይ ሂወት መወዳእታ ዘለዉ ተሓከምቲ ምብጻሕ” ዝብል ረኣዩ።

ኩሎም ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክንን ኣብ ዝተመደቡ ናይ ሓጋዚ መንበሪ ግልጋሎት ወሃብቲ ከማልእዎም ዘለዎም(All visitors in long
term care and designated supportive living facilities must)
መወዳእታ ዝተሓደሰሉ:
06/05/2020 1025h
ECC/AHS ክሊኒካዊ መስርሓት መረጋገጺ ዝረኸቡሉ:
06/05/2020 1200h
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COVID-19 ኣገዳሲ በጻሒን ፍቓድ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ መምርሒ
•

ምስቲ ናይቲ ትካል ማናጀር በጻሕቲን ናይ በጻሕቲ ሰዓትን ኣቐዲሞም ምድላው።

•

ኣብቲ ናይ ምብጻሕ ዕለት/ሰዓት ጽቡቕ ስምዒት ምስማዕ።

•

ናብቲ ትካል ቅድሚ ምእታዎም ናይ ጥዕና ምርመራ ምምላእ፣ ናይ ሙቐት ምርመራ(እተሃልዩ)ረስኒ ልዕሊ 38 ዲግሪ ሴልሼስ
ከይኸውን ከምኡውን ሓተታዘካተተ።

•

ብቐጻልነት ድማ ኣብቲ ግልጋሎት መወሃቢ ወይድማ ካብቲ ግልጋሎት መውሃቢ ወጻኢ ምብጻሓት ኣብ እተካይዱሉ ግዜ ፡ ን ኣፍንጫን
ኣፍን ዝሽፍን ማስክ ግበሩ።

•

ኣብ ኩሉ እትበጽሑሉ እዋን ተመዝጊብኩም እተዉን ውጹን።

•

ናብቲ ናይ ነበርቲ ዝነብሩሉ ክፍሊ ብ ናይ እቲ ቦታ ሰራሕተኛ ተመሪሕኩም ብምኻድ፡ ኣብ ግዜ ጻንሒትኩም ድማ፡ ብዘይካ፡
ኣብ እዋን ወሰንቲ ድጋፋት(ን ኣብነት፡ ከም ናይ ምግብና ግዜ፡ ወይድማ ናይ ደጋ ምብጻሕ ድጋፍ ኣብ እትገብሩሉ እዋን) ኩሉ ግዜ
ምስ እቲ ሰራሕተኛ ኢኹም ክትጽንሑ።

•

ንካልኦት ነበርቲ ምብጻሕ ኣይፍቀድን።

•

ናብቲ ትካል ኣብ ትኣትውሉን ትወጹሉን ግዘ ከምኡውን ናቲ ናይቲ ነባሪ ክፍሊ ኣብት ኣትውሉን ትወጹሉን ግዘ ናይ ኢድ
ጽሬት (ኢድካ ምሕጻብን/ወይ ናይ ኢድ ንጽህና መሐለዊ ምጥቃም) ሓልዉ።

2. ኣብ እዋን ከቢድ ክንክን ናይ ደገ ተሓከምቲ ምትዕርራያት ዘሎ ዝተመደበ ቤተሰንብ/ድጋፍ (Designated
Family/Support in Acute Care and Outpatient Settings)

እቶም ን ተሓክምቲ ኣብ እዋን ጽኑዕ ክንክንን ኣብ ናይ ተመላለስቲ ተሓካምቲ ድጋፍ ዝህቡን ብ ሓባር ዝኾኑን ውልቀ ሰባት በጻሕቲ ከይኮነ
ዝተመደቡ ቤተሰብ/ ድጋፍ ወሃብቲ ሰባት ተባሂሎም እዮም ክፍለጡ። ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃብቲ ሰባት ማለት ዝኾነ ሰብ በቲ ተሓካሚ ወይድማ
ናይ እቲ ተሓካሚ ኣላዪ ዝተመደበ ሰብ ማለት እንትኾን፡ እዚ ድማ ነቶም ናይ ኣካል ጉድኣት ድጋፍ ወሃብቲ ወይድማ ካልኦት ክንክን ወሃብቲ
ክኾኑ ይኽእሉ።

ከይደቀሱ ዝሕከሙን ሃንደበታዊ ክፍሊን/ህጹጽ ክንክን (All Outpatient Settings (includes Emergency
Department/Urgent Care)
ተሓከምቲ ኣብ ናይ AHS ግልጋሎት ወሃብቲ ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ ግልጋሎታት ኣብ ዝረኽቡሉ ግዜ፡ ሓደ ናይ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ
ምስኦም ንክኸውን ክምድቡ ይኽእሉ እዮም።

ኩሎም ናይ ውሽጢ ተሓከምቲ ምትዕርራያት(All Inpatient Settings)ተሓከምቲ ናብ ሕክምና ኣብ ዝኣትዉሉ ግዜ ክልተ ናይ
ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃብቲ ሰባት ምስኦም ንክኾኑ ክምድቡ ይኽእሉ እዮም።

•

እንድሕር ደኣ እቲ ክፍሊ ኣካላዊ ርሕቐት ንምሕላው ብዘኽእል መልክዑ ገፊሕ እንተኾይኑ፡ክልቲኦም ዝተመደቡ ናይ ቤተሰብ/ድጋፍ
ወሃብቲ ሰባት ብሓንሳብ ክኾኑ ክፍቀደሎም ይኽእል እዩ። እንተ ዘይኮይኑ፡ በቢ ሓደ ክኾኑ ኣለዎም።

•

እቲ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ሰብ ኣብ ናይ እቲ ተሓካሚ ክንክን ኣዋህባ ዝህልዎ ተዋስኦ ኣብ መንጎ እቲ ተሓካሚን፡ ናይ
ክንክን ጉጅለን እቲ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ሰብ ኣብ ዝግበር ምትሕብባር ዝወሰን እዩ ክኽውን።
o

ኣብ ክንክን ናይ ምውሳእ ኣብነታት፡ ምስ ኣመጋግባ ዝህሉ ሓገዝ፡ ምንቅስቓስ፡ ወልቀ ክንክን፡ ስምዒታዊ ድጋፍ፡ ወሳነ
ኣዋህባ፡ናይ ርክብ ድጋፋት፡ምስ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያታት ዝህሉ ምኽክርን ንብረታት ኣብ ምጉዓዝን ዘጠቓልሉ ይኾኑ፡ ግን
ኣብዚኦም ዝተወሰነ ኣይኮነን።

እንድሕ ደኣ ን ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ሰብ ምስ እቲ ተሓካሚ ብ ኣካል ምርካብ ዝከኣል ዘይኮይኑ፡ ናይ AHS ሰራሕተኛ ኣብ
ዝህልዉ ከም ስልኪ፡ቪድዮ ስልኪታት ወይድማ ቻት መተግበሪታት ዝግበሩ ናይ ቨርቹዋል ርክባት ድጋፍ ክህብ እዩ። ተሓከምቲን
ቤተሰቦምን ብ መንገዲ ቨርቹዋል ብኽመይ ድጋፍ ምሃብ ከምዝከኣልን ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዞ ተወከሰ። ቴክኖሎጂ ብምጥቃም
ምስ እትፈትዉዎ ንክትራኸቡ.

ምፍላይን መብርሂ ምሃብን(Screening and Orientation)
እቶም ትካላት ንሕድ ሕድ በጻሒ ናይ ጥዕና ምርመራ ገይሮም እቲ በጻሒ እቶም ልዕል ክብሉ ዝተጠቐሱ ኣማሊኦም ከምዝኾኑ ዘረጋግጹ
መወዳእታ ዝተሓደሰሉ:
06/05/2020 1025h
ECC/AHS ክሊኒካዊ መስርሓት መረጋገጺ ዝረኸቡሉ:
06/05/2020 1200h
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Tigrinya

COVID-19 ኣገዳሲ በጻሒን ፍቓድ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ መምርሒ
መርመርቲ ከዳልዉ እዮም። እዚ ምፍጣሩ ንምርግጋጽ ሕድሕድ ሳይት ከይዶም ክንጽሩ ኣለዎም።
ናይ AHS ግልጋሎት ዋህብቲ ቦታታት ን ተሓከምቲ ንቶም ዝተመደቡ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃብቲ ሰባትን መብርሂ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎም።
እዚ ዘጠቓልሎ ድማ፡
•

ናይ ርክብ ክእለታት፡ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ቦታ ዘሎ ሮቛሒታትን ሓላፍነታትን፡

•

ን ዝተመደቡ ቤተሰብ/ግቡእ ናይ ውልቀ መሕለዊ ናውቲ(personal protective equipment (PPE)) ምቕራብን ናይ
ኣጠቓቕማ መምርሒታት ምሃብ፡ ናይ ኢድ ጽርየትን ካልኦት ናይ ረኽሲ መከላኸሊን መቆጻጸሪን መተሓሳሰቢታት ምሃብን።

ብዘይካ ካብቶም ኣብ ታሕቲ ዝተገለጹ ሒደት ዘይኩዉናት፡ ወልቀሰባት እንድሕር ደኣ እዞም ዝስዕቡ ኩነታት ኣጋጢሞም፡ ናብቶም
ናይ ጥዕና ክንክን ምትዕርራያት ምእታው ኣይክእሉን እዮም(Except for the few exceptions listed under the
headings below, individuals will NOT be allowed to enter any health care setting if
they):
•
•

ምስ ናይ COVID-19 ምልክታት ዝመሳሰሉ ምልክታት እንተሃሌሙኹም።
ብምርመራ ፖዘቲቭ ተባሂሎም ኣብ ናይ COVID-19 ዓርሰ ተነጽሎ እንተኾይኖም፡ ናይ ዝተረጋገጸ ጉዳይ ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ
እንተ ነይሩዎም፡ኣብቶም ዝሓለፉ 14 መዓልቲታት ካብ ካናዳ ወጻኢ ካብ ዝነበረ ጉዕዞ ዝተመለሱ እንተኾይኖም።

ፔደያትሪክስ/NICU (Pediatrics/NICU)
•

ኣብ ውሸባ ወይ ተነጺሎም ዘለዉ ወለዲ/ሓብሐብቲ ክበጽሑ ይኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ህጻን ዝሓዙ ወለዲ/ሓብሐብቲ
ከቢድ ክንክን መምርሒ ረኣዩ።

ወሊድ/ድሕሪ ወሊድ (Maternity/postpartum)
•

ምስ ናይ ዩኒት ሓላፊ/ምድብ ነርስ ኣብ ሕድሕድ ጉዳያት ብምምኽኻር፡ካብቶም ዝተመደቡ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ሰባት ብተወሳኺ
ካልኦት ድጋፍ ወሃብቲ ሰባት(ን ኣብነት፡ መዕበዪ/ሓገዝ ወሃቢ) ክፍቀድ ይኽእል እዩ።
ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም መንእሰያት(Adults with Disabilities)
•

ምስ ናይ ዩኒት ሓላፊ/ምድብ ነርስ ኣብ ሕድሕድ ጉዳያት ብምምኽኻር፡ካብቶም ዝተመደቡ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ሰባት ብተወሳኺ
ካልኦት ድጋፍ ወሃብቲ ሰባት(ን ኣብነት፡ መዕበዪ/ሓገዝ ወሃቢ) ክፍቀድ ይኽእል እዩ።

•

ሓደ ብ ሰንኪ COVID-19 ዝተወሸበ ወይድማ ዝተነጸለ ሰብ፡እሞ ኣብኦም ዝተደረኸ ሕክምናዊ ክንክን ዝደሊ መንእሰይ
እንተሃልዩዎም፡ ካብ ጁን 6:2020 ጀሚሩ ከይዶም ንከበጽሒዎም ክፍቀደሎም እዩ። ን ተወሳኺ ሓበሬታ: መዘኻኸሪ: መብርሂ:
ዝግደፉ/ዝሕለፉ –ኣብኦም ዝተደረኸ ናይ ሕክምና ክንክን ዝደሊ መንእሰይ ዘለዎም ዝተወሸቡን ዝተነጸሉን ሰባት.

ናይ ከቢድ ክንክን ወይ ከይደቀሱ ዝሕከሙ ትካላት ዘለዉ ኩሎም በጻሕቲ ዝስዕቡ ከማልኡ ኣለዎም(All Designated
Family/Support and Visitors in Acute Care or Outpatient Facilities Must) ፡
•

14 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ወይድማ ምስ መንእሰይ ብሓደ ዘለኹም እንተኾይንኩም፡

•

ኣብቲ ናብ እቲ ግልጋሎት መውሃቢ እትኣትዉሉ ግዜ፡ ጽቡቕ ዝስመዖም ዝነበሩ እንተኾይኖም፡

•

ናብቲ ትካል ቅድሚ ምእታዎም ናይ ጥዕና ምርመራ ምምላእ፣ ናይ ሙቐት ምርመራ(እተሃልዩ)ረስኒ ልዕሊ 38 ዲግሪ ሴልሼስ
ከይኸውን ከምኡውን ሓተታ፡ዘካተተ እዩ።

•

ናይ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ መፍለዪ ባጅ ምግባር፡

•

ኣብቲ ትካል ውሽጢ ክትኮኑ ከለኹም ማስክ ወይ ናይ ገጽ መሸፈኒ ተጠቐሙ።

•

ብዝተኽኣለ መጠን ኣብቲ ናይ ተሓካሚ ክፍሊ ምጽናሕ፡ ኣብቲ ግልጋሎት መውሃቢ እትገብሩዎ ምንቅስቓስ ድማ ምቕናስ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ:
06/05/2020 1025h
ECC/AHS ክሊኒካዊ መስርሓት መረጋገጺ ዝረኸቡሉ:
06/05/2020 1200h

4 | ገጽ

Tigrinya

COVID-19 ኣገዳሲ በጻሒን ፍቓድ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ መምርሒ
•

ናብቲ ትካል ኣብ ትኣትውሉን ትወጹሉን ግዘ ከምኡውን ናቲ ናይቲ ተሓካሚ ክፍሊ ኣብትኣትውሉን ትወጹሉን ግዘ ናይ ኢድ
ጽሬት (ኢድካ ምሕጻብን/ወይ ናይ ኢድ ንጽህና መሐለዊ ምጥቃም) ሓልዉ።

•

እንትበጽሑ እንስሳት ሒዞም ክመጹ የብሎምን ብዘይካ ናይ ኣገልግሎት ኣኻልብ።

3. ኣብ ናይ ሂወት መወዳእታ ዝበጽሑ ወለዲ
(Supporting Patients at End of Life)ዝኾነ ውልቀ ሰብ ህይወቱ ክሓልፍ ምባሉ ብትኽክል ምፍላጥ ከቢድ እዩ፣ እዚ
ብሓፈሻንናይ ህይወት ናይ መወዳእታ 2 ሰሙናት እዩ ዝገልጽ፣ ናይቲ ሕማም ደረጃ፣ ናይ ሞት ሰዓት ብዝምልከት ዘርእይዎ ምልክት፣
ከምኡውንትጽቢት ዝተገበረሉ ግዘ ገደብ በቕልጡፍ ምሽቁልቋል ዝኣመሰሉ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ምስቶም ኣብ ናይ ሂወት
መወዳእታ ዘለዉ ተሓከምቲ ተተሓሒዙ ዝግበር ምብጻሕ ከምዚ ዝስዕብ ዘይክዉንነት ተቐሚጡሉ ኣሎ
•

እቲ ውልቀ ሰብ ናይ ህይወቱ መወዳእታ በጺሑ ኣሎ ዝብል ውሳነ ብካብቲ ቀጥተኛ ናይ ክንክን ጉጅለ ወጻኢ(ንኣብነት ናይ
ሳይት ትእዛዝ ፖስት፣ ሳይት ማናጀር) በቶም ናይ ክንክን ጉጅለ ንዘተወሃቦ ናይቲ ወልቀሰብ ሓበሬታ ተበጊሱ ክሕገዝ ኣለዎ።

•

ኩሎም ኣብ ናይ ሂወቶም ናይ መጨረሻ ግዜ ዝርከቡ ሰባት፡ እስካብ ዝተደለየ ግዜ ምስኦም ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ
ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ ህላወኦም ድማ፡ ምስ ናይ ክንክን ጉጅለ ብዝተናበበ መልክዑን ክኽውንን ናይ ተሓከምቲን
ዝተመደቡሎም ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃብቲ ድልየት ዝንጸባርቕ ክኸውን ኣለዎ።

•

ትሕቲ 14 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ምስኦም መንእሰይ እንተሃልዩ ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም።

•

እቲ ክፍሊ ማሕበራዊ/ኣካላዊ ርሕቐት ንምሕላው ዝምቹ እንተኾይኑ፣ ልዕሊ 2 በጻሕቲ ክፍቀደሎም የብሉን። ኣብ ምብጻሕ ግዘ
ዝፍቀድ ንውሓት ግዘ ኣብ ናይቲ ተሓካሚን በጻሒን ካብቲ ምብጻሕ ዝረኽብዎ ጥቕሚን ናይቲ ዝመውት ዘሎ ተሓካሚ ክጻወሮ
ዝኽእሎ በዝሒ ሰዓትን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ።

•

ገለ ናይ ሕልፈት ህይወት ምብጻሓተ ዘይፍቀዱሎም ፍሉያት/ኩነታታት ኣለዉ እዮም። በቲ ናይቲ ውልቀሰብ ተሓካሚ/ነባሪ
ኩነታት መሰረትን/ወይ ናይቲ ከይዲ ኩነታትን እቶም ቦታታት ተወሰኽቲ ናይ ጉዳያት ብ ጉዳያት ገደባት ከጽድቑ ይኽእሉ ናይ
ብኣካል ምብጸሕ በዝሒ ንምቕናስ።

ኣብ ሕልፈተ ህይወት ግዘ ምስ ፈተውቲኻ ምርኻብ ንናይ ተሓከምቲን ቤተ ሰባትን ስነ ልቦናዊ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ ኣብ ግምት
ብምእታው፣ ክንዲ ዝከኣል፣ ዩኒታት/ሳይታት ምስ ፈተውቶም ክራኸቡሉ ዝኽእሉሉ መንገዲታት የመቻችዉ ከም ቨርችዋል ምብጻሕ
ብዝኣመሰሉ መገዲታት።

4. ናይ ደቂ ዓዲ ግምታት
(Indigenous Considerations)
•

AHS ናይ ባህላዊ ናይ ደቂ ዓዲ ተግባራትን ፕሮቶኮልን ጥቕሚን ኣድላይነትን ይኣምነሉ። ንደቂ ዓዲ ተሓከምቲ፣ ቤተ ሰባትን
ማሕበረ ሰባትን ንምሕጋዝ፡
o

ንናይ ሕልፈተ ህይወት መንገዲ ዝመረጹ ደቂ ዓዲ ኣብ ገዞኦምን ከባቢኦምን ዘዝጸንሑን ዝምለሱ ዘለዉን AHS
ክንክን የቕርበሎምን ሓገዝ ይህብን። AHS እዞም ደቂ ዓዲ ናብቲ ናይ መንፈስ ዓለም ዝሰናበቱሉ ናይቲ ትልሚ
ዓብዪ ኣካል ከምዝኾነ ይኣምነሉ።

o

AHS ናይ ሽማግለታት፣ ናይ ሽማግለታት ሓገዝቲን ናይ ባህላዊ ፍልጠት ዓቀብቲን ጥቕሚ ይርድኦ። እዞም ውልቀ
ሰባት እዚኦም ኣብዚ መምርሒ እዚ ዘሎ ረቛሒ እንተማሊኦም ኣብቲ ሕልፈት ህይወት ክበጽሑ ይፍቀደሎም እዩ።
ኣብዚ መምርሒ ካብ ዝተገለጹ ፍሉያት ኩነታታት ወጻኢ ሓደ በጻሒ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ክፍሊ ኣትዩ ክበጽሕ
ዝኽእል።

5. COVID-19 ዘለዎም ወይድማ ክህልዎም ይኽእል ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ተሓከምቲ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ
(Designated Family/Support for Patients with Suspected or Confirmed COVID-19)
ኣብ ሕልፈት ህይወት ወይ ንወሊድ/ድሕሪ ወሊድን ናይ ፔድያትሪክ ኩነታትን ምስብ COVID-19 ዝተጠርጠረ ወይዝተረጋገጸ
ፈታዊኻ ናይ ምዃን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት እንተልዩ፣ ናይቲ ዩኒት ወይ ሳይት ኣመራርሓ ንናይ ረኽሲ ምክልኻልን ቁጽጽርን ንዝበለጸ
መምርሒ ክሓትዎም ኣለዎም።
መወዳእታ ዝተሓደሰሉ:
06/05/2020 1025h
ECC/AHS ክሊኒካዊ መስርሓት መረጋገጺ ዝረኸቡሉ:
06/05/2020 1200h
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Tigrinya

COVID-19 ኣገዳሲ በጻሒን ፍቓድ ዝተመደበ ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ መምርሒ

እቲ ተሓካሚ ወይ ቤተ ሰባት ብዛዕባ እዚ መምርሒ ሕቶ ወይ ስግኣት እንተሊዎም፣ነቶም ናይ ተሓካሚ ክንክን ጉጅለ ወይ ናይ
ተሓካሚ ርክባት ብ 1-855-550-2555 ደዊሎም ይርከቡ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ:
06/05/2020 1025h
ECC/AHS ክሊኒካዊ መስርሓት መረጋገጺ ዝረኸቡሉ:
06/05/2020 1200h
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