Tigrinya

COVID-19 (ኮቪድ-19)፡ ናይ ስድራበት
ሓገዝን ምብጻሕ ሑሙማትን ነበርትን
(COVID-19: Family support &
visitation of patients & residents)
ሆስፒታላት (Hospitals)
ኣብ ሆስፒታል ንዝርከብ ሕሙም ክትሕግዝ
ወይ ክትበጽሕ ትሓስብ ኣለኻ? (Thinking
of supporting or visiting a patient in
a hospital?)
ሕሙማት ኣብ ውሽጢ መሐከሚ ናይ ሃንደበታዊ ክንክን
ጣቢያ ክሳብ ዘለዉ፡ ክልተ ናይ ስድራቤት/ሓገዝ ውልቀሰባት
ክውክሉ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ስድራቤት/ሓገዝ ወኪል በቲ ሕሙም እዩ ዝምረጽ፣
ምስ’ቶም ናይ ክንክን ጉጅለ ብምትሕግጋዝ ከኣ ክሳብ እቲ
ሕሙም ዘፍቅዶ ኣብ ናይ’ቲ ሕሙም ሕክምናዊ ክንክን
ክሳተፍ ኣለዎ።
ናይ’ቲ ሕሙም መደቀሲ ክፍሊ ንኣካላዊ ርሕቀት ምሕላው
ብቑዕ እንተኾይኑ፣ ክልቲኦም ኣብ ሓደ እዋን ክበጽሕዎ ይከኣል
እዩ። እንተዘይኮይኑ፣ ሓደ ሰብ በብእዋኑ ክበጽሕ ይኽእል።

ኣደነት/እንዳ መዋልዳን – እቶም ናይ ክንክን ጉጅለኻ ዝድግፍዎ
እንተኾይኖም፣ ካልኦት ናይ ደገፍ/ሓገዝ ውልቀሰባት ከም
ተተካኢ ወላዲ ወይ ባህላዊ ኣዋላዲት ከም መወሰኽታ
ናይ’ቶም ክልተ ናይ ስድራቤት/ሓገዝ ወከልቲ ውልቀሰባት
ክበጽሑ ይከኣል እዩ። ናብ እንዳ መዋልዳን ዝመላለሱ በጻሕቲ
ዕድሚኦም 14 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክኾኑ ኣለዎም።

ክንክን ቆልዑ – ክልተ ውልቀሰባት ካብ ቀረባ ኣባል ስድራ/
ደገፍ ዝህቡ ኣካላት ክምደቡ ይኽእሉ። ትሕቲ 14 ዝዕድሚኦም
፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክበጽሑ ኣይፍቀዶምን ኢዩ።

ንሓደ ብጻየይ ወይ ፈታዊየይ ናብ ክፍሊ
ህጹጽ ረድኤት፣ ማእከል ህጹጽ ክንክን ወይ
ክፍሊ ተመላለስቲ ሕሙማት ከሰንዮ
ይኽእል ዶ? (Can I accompany a

friend or loved one to an emergency
department, urgent care centre or
ambulatory care?)
ሕሙማት ናብ ኣብ AHS ዝርከቡ ትካላት ክፍሊ ተመላለስቲ
ሕሙማት፣ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት፣ ማእከል ህጹጽ ክንክን ክኸዱ
ከለዉ ዘሰንዮም ሓደ ናይ ስድራቤት/ሓገዝ ወኪል ክመርጹ
ይኽእሉ እዮም።
ኩሎም እቶም ክድግፉ ዝደልዩ ካብ 14 ንላዕሊ ዝዕድሚኦም
ክኮኑ ኣለዎም። ን ናይ Alberta Children’s Hospital ወይ
Stollery Children’s Hospital (Alberta ናይ ቆልዑ
ሆስፒታል ወይ Stollery ናይ ቆልዑ ሆስፒታል) ኣብ ትበጽሓሉ
እዋን፡ እቲ ናይ ስድራቤት ኣላዪ ወይ ደጋፊ ካብ 14 ንላዕሊ
ዝዕድሚኡ ክኸውን ኣለዎ።
ገለ-ገለ እዋናት እቲ ኩነት ምስ ካልኦት ኣብ’ቲ ከባቢ ሕክምና
ዝጸንሑ ሕሙማት ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላው ስለዘይምችእ፣
እቶም ናይ ስድራቤት/ደገፍ ወኪል ክህልው ዘየፍቅድ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ እዋን፣ እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ
ሕሙምን ናይ ስድራቤት/ደገፍ ወኪሉ እቲ ዘሎ ጸገም
ብምርዳእ፣ ኣብ ድሌታት እቲ ሕሙም ብምምርኳስ ካልኦት
ኣማራጺታት ክድህስሱ ይግባእ።

ኣብ ሆስፒታል ንዝርከብ ሕሙም ክትሕግዝ
ወይ ክትበጽሕ ትሓስብ ኣለኻ ዶ?
(Thinking of supporting or visiting a
patient dying in hospital?)
ኩሎም ኣብ ናይ ሂወቶም ናይ መጨረሻ ግዜ ዝርከቡ ሰባት፡
ክሳብ ዘደለይዎ ጊዜ ምስኦም ክጸንሕ ዝኽእል ምዱብ
ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ መደቀሲ ገዛ
ንማሕበራዊ/ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላው ዘኽእል እንተኾይኑ፣

ንዝበለጸ ብኽብረትካ ናብዚ ብጻሕ፥ ahs.ca/visitation

ክሳብ ክልተ ውልቀሰባት ክኣትዉ ይፍቀድ። መብጻሕቲ ዝገብሩ
ዝተፈላለዩ ውልቀሰባት ብጠቕላላ ቁጽሮም ውሱን ዋላ’ኳ
እንተዘይኮነ፣ ዝበጽሑሉ እዋን ግን ምስ’ቶም ናይ ክንክን
ጉጅለን ኩነታት እቲ ቦታን ዝሳነ ክኸውን ኣለዎ።
ሓደ ውልቀሰብ ኣብ ኣፍደገ ሞት ኣሎ ትብለሉ እዋን መዓስ
ምዃኑ ክትውስን ብጣዕሚ ዘጸግም ዋል’ኳ እንተኾነ፣ ብሓፈሻ
ግን እዚ ማለት ናይ መወዳእታ ኣርባእተ-ሽድሽተ ሰሙናት ናይ
ሂወት ማለት እዩ።

ንምሕጋዝን ምብጻሕን ዝምልከቱ ሕግታት
እንታይ እዮም?(What are the rules on
supporting & visiting?)
ንሓደ ሕሙም ወይ ተቐማጢ ንምሕጋዝ ወይ ንምብጻሕ
ክትገብሮ ዘለካ፥
•

ናይ ስድራቤት/ደገፍ ወኪል ክትኸውን፣ ከምኡ’ውን ናይ
ስድራቤት/ደገፍ ወኪል መለለዪ ክህልወካ ኣለዎ።

•

ጥዕና ክህልወካ ኣለዎ።

•

ዕድሚኻ 14 ወይ ልዕሊኡ ክኸውን ወይ ድማ ብሓደ
መንእሰይ(ማለት ኣብ ቀጻሊ ናይ ክንክን ትካላት 18
ዝዕድሚኡ) ክትስነ ኣለካ። ናብ እንዳ ህጻናት Alberta
Children’s Hospital ወይ Stollery Children’s
Hospital (Alberta ናይ ቆልዑ ሆስፒታል ወይ
Stollery ናይ ቆልዑ ሆስፒታል)፣ ትሕቲ 14
ዝዕድሚኦም ህጻናት ክበጽሑ ኣይፍቀድን።

•

ቅድሚ ናብ’ቲ ትካል ሕክምና ምእታውካ፣ ናይ ጥዕና
መፈተሺ ምርመራ ክትገብር ኣለካ።

•

ንኣፍካ ኣፍንጫኻን ዝሽፍን ማስክ ቀጻሊ ክትለብስ ኣለካ።

•

ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ናይ’ቲ ሕሙም ክሳብ ዝከኣለካ
ክትጸንሕ ኣለካ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል
ምንቅስቃስካ ኣጉድል።

•

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።

COVID-19፡ ናይ ስድራበት ሓገዝን ምብጻሕ
ሑሙማትን ነበርትን (COVID-19: Family
support & visitation of patients &
residents)
ቀጻሊ ክንክን፥ (Continuing Care:)
ንሓደ ሕሙም ኣብ ቀጻሊ ክንክን
ንክትበጽሖ ወይ ድማ ንክትሕግዞ ሓሳብ
ኣለካ ድዩ? (Thinking of supporting or
visiting a resident in continuing
care?)
ተቀማጦ እዞም ቦታታት ኣዝዮም ተነቀፍቲ ማለት ን COVID19 እንተተቃሊዖም ኣብ ልዑል ሓደጋ ክኣትዉ ስለዝኽእሉ፣
ውሑስ ናይ በጻሕቲ መስርሕ የድልዮም እዩ።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር መብጻሕቲ፥
ነፍሲወከፍ ነባሪ ወይ ኣማራጺ ውሃቢ ውሳነ፣ ክሳብ ክልተ
ቤተሰብ/ድጋፍ ወሃቢ ሰባት (ልዕሊ 18 ዓመት) ክምድብ
ይኽእል፣ እዚእቶም ናይ ኣካላውን ኣእሙሮእውን ጥዕና
ንኽሕልዉ ኣገደስቲ ዝኾኑ እዮም።
ተወሰኽቲ በጻሕቲ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ንኽኣትዉ ክፍቀደሎም
ይኽእል፣ ከም ናይ መወዳእታ ሂወት፣ ናይ ጥዕና ኩናታት
ለውጢ ኣብ ዝህልወሉ ወይ ካልኦት ዘጨንቑ ኩነታት (ንኣብነት
ናይ ፋይናንሳውን ሕጋውን ኩነታት፣ ናይ ቤተሰብ ቅልውላው)።

ናይ ካብ ገዛ ወጻኢ ምብጻሕ፥
ክሳብ ሓሙሽተ ውልቀሰባት፣ ነቲ ነባሪ ሓዊሱ፣ ኣብ ካብ ገዛ
ወጻኢ ዝግበር መብጻሕቲ ክሳተፉ ይኽእሉ፣ እዚ ምስቲ ናይቲ
ቦታ ፖሊሲ ከምኡውን ናይ ህዝቢ ጥዕና ስጉምተታት ዝሳነ
እንተኾይኑ እዩ።

ክንክን እናተገብረሉ ኣብ ኣፋፍ ሞት ዝርከብ
ዓርከይ/መሓዛይ ወይ ፍትወይ ክበጽሕ ዶ
እኽእል? (Can I visit a friend or loved
one who is dying while in continuing
care?)
ኩሎም ኣብ ናይ ሂወቶም ናይ መጨረሻ ግዜ ዝርከቡ ሰባት፡ ክሳብ
ዘደለይዎ ጊዜ ምስኦም ክጸንሕ ዝኽእል ምዱብ 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።
ካልኦት ናይ ሓገዝ ውልቀሰባት/በጻሕቲ ክሳብ እቲ ዝበጽሓሉ
እዋናት ምስ’ቲ ቦታ/ክፍሊ ኣቀዲሞም እንተተመዲቦም፣ ክበጽሑ
ይፍቀደሎም እዩ።
ትሕቲ 18 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ምስኦም ዓብዪ ሰብ እንተሃልዩ
ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም።
እቲ ክፍሊ ንማሕበራዊ/ኣካላዊ ርሕቐት ንምሕላው ዝምቹ ዓቢ
እንተኾይኑ፣ ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ ሰለስተ ውልቀሰባት
ክፍቀደሎም ይኽእል።

