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እተመደበ ደገፍ ስድራ ቤትን ናይ በጻሕቲ ምርመራ ቃለ መሕትት ብቐጻልነት ክንክን ዝህቡ ትካላት
(Designated Family/Support Person and Visitor Screening Questionnaire for Continuing Care facilities)

ኣብ እዋን ለብዒ ኮቪድ-19 ንኽትበጽሕ ብቑዕ ምዃንካ ንምውሳን ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሕቶታት ምልኣዮ፣ እዚ ድማ ንሰራሕተኛታት፣ ንሓካይም፣
ንወለንተኛታት፣ ንኮንትራክተራት፣ ንሕሙማትን ንስድራ ቤታትን ሰላማዊ ሃዋህው ከም ዚህሉ ንምግባር እዩ።
ብመሰረት ዋና ሓላፊ ጥዕና/Health Order 29-2020 ከምኡውን AHS ፖሊሲ በጻሕቲ፣ እተመደቡ ኣባላት ስድራ ቤትን ደገፍን በጻሕትን ናብ
ሆስፒታል ነዊሕ ክንክን መንበሪ ወይ መአከቢ ቕድሚ ምእታዎም ናይ ሙቐት ምርመራ ኺገብሩን ሕቶታት ኪሓትቱን ኣለዎም።
ኩሎም በጻሕቲ ነዞም ዝስዕቡ ክገብሩ ኣለዎም፥
• ምስቲ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ህንጻ ኣቐዲሞም ምብጻሕ ብምግባር በቲ ወብ ሳይት ኪጽበዩ።
• ክኣትውን ክወጹን። ኣብቲ ህንጻ ዚመጹሉን ዚወጹሉን ግዜ (ናብቲ ህንጻ እንተ ኣትዮም) ሰነድ ኪገብሩ።
• ምሉእ ጽሬት ኢዶም ክሕልዉ (ን 30 ሰከንድ ኪሕጸብን/ወይ መጽረዪ ኢድ ኪጥቀሙን ኣለዎም) ከምኡውን እቲ ወብ ሳይት ዚህቦም
ማስኬራ ኺገብሩ።
• ኣብቲ እተመደበሎም ቦታ (ክፍሊ ተቐማጦ ሓባራዊ ቦታ ወይ ኣብ ግዳም ዚርከብ ቦታ) ኪጸንሑ። ካብ ካልኦት በጻሕትን ተቐማጦን
ኣካላዊ ርሕቐት ኪህልዎም።
 ሓደ ውልቀ-ሰብ ንዝዀነ ይኹን ሕቶታት እወ ኢሉ እንተ ድኣ መለሰሉ ክኣቱ ክፍቀደሉ የብሉን።

 ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕጽረት ምስትንፋስ፣ ዘርባዕባዕ ዝብል ኣፍንጫ ወይ ዝቖሰለ ጐረሮ ዘለዎም ውልቀ-ሰባት ብመሰረት CMOH ትእዛዝ

05-2020 ኣሉታዊ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ እንተ ዘይተዋሂብዎምን እንተዘይሕሽዎምን ን 10 መዓልቲ ርእሶም ኺፍለዩ ኣለዎም። ምርመራ
ክግበር ዚሕተት እንተ ዀይኑ ንምውሳን ነቲ AHS ናይ ኦንላይን ገምጋም መሳርሒ ተጠቐመሉ፣ ብዛዕባ እቲ ርእስኻ ምግላል ዜድሊ ነገራት
ዚገልጽ ሓበሬታ ኣብዚ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

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።
ምርመራ - እተመደበ ናይ ስድራ ቤትን ደገፍ ዝህብ ሰብ ከምኡውን በጻሒን ሎሚ ክኣቱ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ንምውሳን1
1.

(SCREENING – TO DETERMINE IF DESIGNATED FAMILY/SUPPORT PERSON AND VISITOR MAY ENTER TODAY1)

2.

ገለ ኻብቲ ኸምዚ ዚስዕብ ዝኣመሰለ ምልክታት ማለት ረስኒ ሰዓል ሓድሽ ነገር (ወይ እናገደደ
ዚኸይድ) ኣሎካዶ: ረስኒ, ሰዓል, ሕጽረት ምስትንፋስ/ጸገም ምስትንፋስ, ዘርባዕባዕ ዝብል
ኣፍንጫ, ዝሕርሕር ጎሮሮ, ቁሪ, ቃንዛ ዘለዎ ምውሓጥ, ናይ ኣፍንጫ ምዕባስ, ናይ ድኻም ስምዒት,
ዕግርግር ምባል/ተምላስ/ ውጽኣት, ምኽንያት ዘይብሉ ሸውሃትካ ምጥፋእ, ናይ ምሽታት ወይ መቐረት
ምጥፋእ, ጭዋዳታት/ኩርናዓት ቃንዛ, ሕማም ርእሲ, ከምኡውን/ወይድማ ኮንጁንቲቫቲስ (መብዛሕትኡ
ግዜ ፒንክ ኣይ ተባሂሉ ዚፍለጥ)፧
ኣብዘን ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ካብ ካናዳ ወጻኢ ተጓዒዝካዶ ትፈልጥ፧

3.

ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልትታት ምስ ሓደ እተረጋገጸ ጕዳይ ኮቪድ-19 ጥብቂ ርክብ ነይሩካ'ዶ፧

4.

ምስ ሓደ ኻብቲ ኣብዚ ዝርዝር እዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ መጀመርታ 5 ምልክታት ዘለዎ ውልቀ-ሰብ ጥብቂ
ርክብ ኔርካ ድዩ: ረስኒ, ሰዓል, ሕጽረት ትንፋስ, ዘርባዕባዕ ዝብል ኣፍንጫ ወይ ዝሕርሕር ጎሮሮ
ከምኡውን ምስ ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልትታት ምስ ሓደ እተረጋገጸ ኮቪድ-19 ዘለዎ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ
ሰብ፧

ጥብቂ ርክብ ክበሃል ከሎ ኣብ ውሽጢ 2 ሜትሮ ገጽ ንገጽ ርክብ ማለት ኢዩ። ሓደ ኣብ ስራሕ ዚሰርሕ ሰራሕተኛ ኽንክን
ጥዕና/health ብሕታዊ መከላኸሊ መሳርሒ ተኸዲኑ ጥብቂ ርክብ ከም ዘለዎ ጌርካ ኣይርአን እዩ።
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ኣብተን ናይ መወዳእታ ኽልተ ሰሙን ንጥፈታት (ትሑት፣ ማእከላይ፣ ልዑል) ተመርኲስካ ንዘይትፈልጦ ሓደጋ ኽትቃላዕ ከም
እትኽእል ገምጊምካ'ዶ ትፈልጥ? ኣብተን ናይ መወዳእታ ኽልተ ሰሙን ንጥፈታት (ትሑት፣ ማእከላይ፣ ልዑል) ተመርኲስካ
ንዘይትፈልጦ ሓደጋ ኽትቃላዕ ከም እትኽእል ገምግም
(ንዘይተፈልጠ ዝርዝር መዘኻኸሪ ቅጥዒ ተወከስ-21704)
ንድሕንነት ዚምልከት ልምድታትን ምስኡ ዚተሓሓዝ ፖሊሲታት ወብ ሳይትን ከም እትርድኦ ኣረጋግጽ
(ነዚ ተወከስ CMOH Order 29-2020 Appendix A)
1

እቶም ኣሰናዳእቲ ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ነቲ እተዛዘመ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ሰነዳት ክኽዝንዎ ኣየድልን ኢዩ። ተጠቀምቲ ስም ኣድራሻታት
ከምኡውን ግዜ መእተዊ/ምውጻእ እንተ ወሓደ ን 4 ሰሙን እንተኾነ ካብ 8 ሰሙናት ብዘይበዝሕ፣ ኪምዝግቡን ኪኽዝኑን ይግብኦም እዩ።

ስም ብዓበይቲ ፊደላት:

ዝተማሓየሸሉ: 10/13/20 0900

ፌርማ:

ዕለት:

