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የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት ነገር ግን በ COVID-19 መያዙ 

ከተረጋገጠ ማንኛውም ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከሌሎት ምን 

ማድረግ ይኖርብዎታል 

የኤፕሪል 27፣ 2021 ለውጦች ማጠቃለያ 

• ከ CDC ቋንቋ ጋር የሚዛመዱ የዘመኑ የፊት መሸፈኛ ጭምብል መስፈርቶች።  

• የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እና የፊት መሸፈኛ ጨርቅ እና ማቴሪያል ቋንቋ በ Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከላት) በተሰጡ ምክሮች ላይ በመመርኮዝ ተዘምኗል። 

• ለ COVID-19 ተጋልጠው ሊሆኑ ለሚችሉ ሙሉ በሙሉ ለተከተቡ ግለሰቦች የኳራንቲን ምክሮች ታክሏል። 

• ለተከተቡ ግለሰቦች አዲስ መረጃ ተጨምሯል። 

COVID-19 ሊኖርብኝ ይችላል? 

የተለመዱ ምልክቶች (እንግሊዝኛ) ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ ማጠር ናቸው። ሌሎች ምልክቶች ብርድ ብርድ ማለት፣ የጡንቻ 

ህመም፣ ራስ ምታት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ ድካም፣ መደፈን፣ የአፍንጫ ፍሳሽ፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ ተቅማጥ ወይምእና 

አዲስ የጣዕም ወይም የማሽተት ችሎታን ማጣት ሊሆኑ ይችላሉ።  

የ COVID-19 ምርመራ ማድረግ አለብኝ? 

አዎ። የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት ወይም COVID-19 እንደያዘው ለተረጋገጠ ሰው ከተጋለጡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን 

ለምርመራ ያነጋግሩ።  

አንድ ሰው ሀኪም ወይም የጤና አጠባበቅ አቅራቢ ከሌለው፦ ብዙ አካባቢዎች የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን 

ነፃ ወይም ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ምርመራ አላቸው። የ Department of Health (የጤና መምሪያ) የምርመራ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች 

(እንግሊዝኛ) ይመልከቱ ወይም ለ WA ግዛት COVID-19 የመረጃ መስመር (እንግሊዝኛ) ይደውሉ። 

በሕዝብ ጤና ቃለመጠይቅ ውስጥ ይሳተፉ 

በ COVID-19 ላይ አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ ከህዝብ ጤና አንድ ሰው ያነጋግሮታል፣ አብዛኛውን ጊዜ በስልክ ይደውላል። ቃለ-

መጠይቅ አድራጊው ምን ማድረግ እንዳለብዎ እና ምን ዓይነት ድጋፍ እንደሚኖር እንዲረዱ/እንዲገባዎት ይረዳዎታል። በቅርብ 

ጊዜ በቅርብ ያገኟቸውን ሰዎች ስምና የአድራሻቸውን መረጃ ይጠይቃሉ። የተጋለጡ ሊሆኑ እንደሚችሉ ለማሳወቅ ይህንን 

መረጃ ይጠይቃሉ። ከእርስዎ ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸውን ሲያነጋግሩ ስምዎን አያጋሩም/አይናገሩም። 

ህመሜ ወደ ቤተሰቦቼ እና ወደ ሌሎች የማህበረሰብ ሰዎች እንዳይዛመት ምን ማድረግ አለብኝ? 

• የሕክምና እንክብካቤ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር በቤትዎ ይቆዩ።  

o ወደ ስራ፣ ት/ቤት ወይም የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች አይሂዱ። የሕዝብ ትራንስፖርት፣ ታክሲዎችን 

አይጠቀሙ፣ ወይም መጓጓዣ አይጋሩ። ሌሎች ገበያ እንዲሄዱልዎት/እንዲገዙልዎት ይጠይቁ ወይም የሸቀጣሸቀጥ 

አድራሽ አገልግሎት ይጠቀሙ። 

o COVID-19 እንዳለዎት ወይም ለ COVID-19 ምርመራ ላይ እንደሆኑ ለጤና አገልግሎት አቅራቢዎ ይንገሩ። ወደ 

ሕንፃው ከመግባትዎ በፊት የፊት መሸፈኛ ጭምብል ያድርጉ። እነዚህ እርምጃዎች ሰዎች በቢሮ ውስጥ ወይም 

በመጠበቂያ ክፍል ውስጥ ሰዎች እንዳይታመሙ ይረዳቸዋል። 

• በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሌሎች ሰዎች እና እንስሳት እራስዎን ይለዩ።  

o በተቻለ መጠን በተወሰነ ክፍል ውስጥ እና ከሌሎች ሰዎች ርቀው ይቆዩ።  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o ከተገኘ፣ የተለየ መታጠቢያ ይጠቀሙ። 

o ከሌሎች ጋር በሚሆኑበት ጊዜ የጨርቅ ፊት መሸፈኛ ጭምብል ያድርጉ። የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ 

ካልቻሉ፣ ሌሎች ሰዎች ወደ ክፍልዎ ሲገቡ የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ አለባቸው።  

o የጨርቅ የፊት መሸፈኛ ጭምብል አፍንና አፍንጫን ሙሉ በሙሉ የሚሽፍን ማናቸውም ጨርቅ ሆኖ 

ጉንጮችዎን እና ከአገጭዎ ሥር ያለውን የፊትዎን ክፍል ለደኅንነት አስተማማኝ በሆነ መንገድ የሚሸፍን ነው።  

ከጭንቅላትዎ ዙሪያ ወይም ጆሮዎችዎ ጀርባ ከሚጠለቁ ማሰሪያ ገመዶች ወይም ላስቲኮች ጋር ባለ ሁለት 

ወይም ተጨማሪ ድርብ ካላቸው ጥብቅ ሆኖ ከተሰፋ ጨርቅ የተሰራ መሆን አለበት። ከሥሩ አንገትን የሚሸፍን 

ጨርቅ ያለው የፊት መከለያ ከፕላስቲክ የተሠራ መስታውት ከጨርቅ የተሠራ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል 

በዕድገት፣ በባሕሪ ወይም በጤና ችግር ምክንያት ማድረግ በማይችሉ ሰዎች ጥቅም ላይ ይውላል።ከሥሩ 

አንገትን የሚሸፍን ጨርቅ ያለው የፊት መከለያ ከፕላስቲክ የተሠራ መስታውት በሕፃናት መንከባከቢያ፣ የቀን 

መዋያ ውስጥ እና ያሉ ሕፃናትን፣ እና ከመዋለ ሕፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ባሉ ቦታዎች ጨምሮ የጨርቅ 

ጭንብል ተስማሚ ሆኖ ካልተገኘ በተጨማሪ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በሥራ ቦታ ላይ፣ የአፍና አፍንጫ 

መሸፈኛ ጭንብሎች ወይም መተንፈሻ መሣሪያዎች ከጨርቅ ከሚሠሩ የፊት መሸፈኛዎች ይልቅ ይበልጥ 

ደኅንነትን ለመጠበቅ ስለሚያስችሉ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።  

o የ COVID-19 ስርጭትን በውጤታማነት ፍጥነቱን ይበልጥ ለመቀነስ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን ጥራት ደረጃ 

ለማሻሻል የ Centers for Disease Control and Prevention (CDC፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከላት) 

መመሪያ ስልቶችን ይመክራል። እነዚህ መከላከያ ስትራቴጂዎች በሕክምና ወቅት ጥቅም ላይ ከሚውለው የአፍና 

አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በላይ የጨርቅ ጭንብልን መደረብ፣ በሕክምና ወቅት ጥቅም ላይ የሚውለውን 

የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማንጠልጠያ ገመዶች ጫፍ ላይ በመቋጠር እንዲጠብቅ ማድረግ፣ የጭንብል 

አየር ማጣሪያን መጠቀም ወይም በጭንብል ላይ ሌላ ከናይለን ጨርቅ የተሠራ ጭንብልን ደርቦ መጠቀምን 

ያካትታሉ። ከዚህ በተጨማሪ፣ Department of Health (DOH፣ የጤና መምሪያ) የአፍና መሸፈኛ ጭምብሎችን 

ከአየር መሳቢያ ቫልቮች ወይም መተንፈሻዎች፣ ወይም ባለ አንድ ሽፋን ባንዳናዎች እና ጌይተሮች (ከአፍንጫ 

ጀምሮ እስከ አንገት ሙሉ በሙሉ ሻርፕ የሚመስሉ መሸፈኛዎችን) መጠቀምን አይመክርም። መተንፈሻ ቫልቮች 

ያሉዋቸው የመተንፈሻ አጋዥ መሣሪያዎች በ DOH እና በ Department of Labor and Industries (L&I፣ የሰው 

ኃይል እና ኢንዱስትሪዎች መምሪያ)  (እንግሊዝኛ) ታትመው በወጡት መመሪያዎች መሠረት ጥቅም ላይ ከዋሉ 

ችግር የለባቸውም።  

o እንደ ክትባት፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ የእጅን ንጽሕና መጠበቅ እና ራስን ማግለል እና መወሸብ ከመሳሰሉ 

ውጤታማ የሕዝብ ጤና አጠባበቅ እርምጃዎች ጋር አጣምሮ በሁሉም ሕዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ላይ 

የአፍና መሸፈኛ ጭንብሎችን ማድረግን መቀጠል አስፈላጊ ነው።  

o በሚታመሙበት ጊዜ ከቤት እንስሳት እና ከሌሎች እንስሳት ጋር ግንኙነትን ይገድቡ። የሚቻል ከሆነ ሌላ 

የቤተሰብዎ አባል ለእንስሶዎችዎ እንክብካቤ እንዲሰጥ ያድርጉ። የቤት እንስሳትን መንከባከብ ካለብዎ ከቤት 

እንስሳት ጋር ከመግባባትዎ በፊት እና በኋላ እጅዎን ይታጠቡ እና ከተቻለ የፊት መሸፈኛ ያድርጉ። ለበለጠ 

መረጃ COVID-19 እና እንስሳት (እንግሊዝኛ) ይመልከቱ። 

o ሰሀኖችን፣ የመጠጥ ብርጭቆዎችን፣ ኩባያዎችን፣ ዕቃዎችን፣ ፎጣዎችን ወይም የአልጋ ልብሶችን ጨምሮ የግል 

እቃዎችን ከሰዎች ወይም ከቤት እንስሳት ጋር አይጋሩ።  

• የፊት መሸፈኛ ጭምብል ቢጠቀሙም በማንኛውም ጊዜ የ 6 ጫማ አካላዊ ርቀት ይጠብቁ። 

• እጆችዎን ዘወትር ያፅዱ። እጅን ቢያንስ ለ 20 ሴኮንድ በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ። ሳሙና እና ውሃ ከሌለ፣ 

ቢያንስ 60% አልኮል ያለው በአልኮል ላይ የተመሠረተ የእጅ ማጽጃን ይጠቀሙ። ባልታጠቡ እጆች ፊትዎን ከመንካት 

ይቆጠቡ። 

• ሳልዎን እና ማስነጠስዎን በሶፍት ወረቀቶች ይሸፍኑ። የተጠቀሙባቸውን የሶፍት ወረቀቶች ይጣሉ እና ከዚያ 

እጅዎን ይታጠቡ። 

• ካውንተሮችን፣ ጠረጴዛዎችን፣ የበር እጅ መያዣዎችን፣ የመታጠቢያ ክፍሎችን፣ መጸዳጃ ቤቶችን፣ ስልኮችን፣ 

ማውቅያዎችን፣ ታብሌቶችን እና የአልጋ ጠረጴዛዎችን ጨምሮ በተደጋጋሚ “ከፍተኛ-ንክኪ” ያላቸውን 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_amharic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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ስፍራዎችን ያፅዱ። የቤት ማጽጃ መርጫ ይጠቀሙ ወይም ይጠርጉ እና በመለያው ላይ ያሉትን መመሪያዎች 

ይከተሉ። 

ምልክቶችዎን ይቆጣጠሩ 

ምልክቶችዎ እየባሱ ከሄዱ ወዲያውኑ የሕክምና ዕርዳታ ያግኙ። እንክብካቤ ከማግኘትዎ በፊት፣ ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ 

ይደውሉ እና የ COVID-19 ምልክቶች እንዳሉዎት ይንገሯቸው። በመጠበቂያ ክፍል እና በምርመራ ክፍሎች ውስጥ ተህዋሲያን 

ወደ ሌሎች ሰዎች እንዳይዛመቱ ወደ ጤና ጣቢያው ከመግባትዎ በፊት የፊት መሸፈኛ ጭምብል ያድርጉ።  

የድንገተኛ ጊዜ የጤና ችግር ካለብዎ እና 911 መደወል ከፈለጉ ለ COVID-19 ምልክቶች እንዳሉት ለላኪው ሠራተኞች ይንገሩ። 

የሚቻል ከሆነ ድንገተኛ የሕክምና አገልግሎት ከመድረሱ በፊት የፊት መሸፈኛ ያድርጉ። 

ለምን ያህል ጊዜ ነው እራሴን ማግለል ያለብኝ? 

1. COVID-19 ን ካረጋገጡ ወይም ከጠረጠሩ እና ምልክቶች ካሉዎት፣ የሚከተሉት ሁኔታዎች ከተከሰቱ ራስዎን በቤት 

ማግለልዎን ማቆም ይችላሉ፦ 

o ትኩሳትን የሚቀንስ መድሃኒት ሳይጠቀሙ ቢያንስ ለ 24 ሰዓታት ትኩሳት-አልባ ከሆኑ፣ እና 

o የእርስዎ ምልክቶች (እንግሊዝኛ) ከተሻሻሉ፣ እና 

o ምልክቶችዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከታዩ ቢያንስ 10 ቀናት ካለፉ። 

2. ለ COVID-19 አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ ነገር ግን ምንም ምልክቶች ካልታየዎት፣ የሚከተሉት ሁኔታዎች ከተከሰቱ 

ራስዎን በቤት ማግለልዎን ማቆም ይችላሉ፦ 

o የመጀመሪያው አዎንታዊ COVID-19 ከምርመራ ውጤትዎ ቀን ቢያንስ 10 ቀናት ካለፉ፣ እና 

o በ COVID-19 ካልታመሙ 

COVID-19 ለያዛቸው ወይም በበሽታው ለተጠረጠሩ ሰዎች ተጨማሪ መመሪያ አለ። 

እራስን በመለየት እና በኳራንቲን መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? 

• እራስን ማግለል የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት ወይም ለ COVID-19 አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካለዎት 

ወይም የምርመራ ውጤት እየጠበቁ ከሆነ እርስዎ የሚያደርጉት ነው። እራስን ማግለል ማለት በሽታ እንዳይዛመት 

ለመከላከል ለተመከረው ጊዜ ከቤት እና ከሌሎች (የቤተሰብ አባላትን ጨምሮ) ይርቃሉ ማለት ነው።  

• ኳራንቲን ማለት ለ COVID-19 ከተጋለጡ የሚያደርጉት ነው። ኳራንቲን ማለት በበሽታው ከተያዙ እና አስተላላፊ 

ከሆኑ ለተጠቀሰው ጊዜ በቤት እና ከሌሎች ርቀው ይቆዩ ማለት ነው። በኋላ ላይ ለ COVID-19 አዎንታዊ ምርመራ 

ካደረጉ ወይም የ COVID-19 ምልክቶችን ካለዎት ኳራንቲን እራስን ወደ ማግለል ይቀየራል።  

ኳራንቲን ለምን ያህል ጊዜ ነው? 

አሁን ላይ ያሉ የኳራንቲን ምክሮች ከመጨረሻ ግንኙነትዎ በኋላ ለ 14 ቀናት በኳራንቲን ውስጥ እንዲቆዩ ነው። ይህ በጣም 

አስተማማኙ አማራጭ ነው። በዚህ ጊዜ ምልክቶችዎን ይከታተሉ፣ እና በ 14 ቀናት ውስጥ ማንኛውም የ COVID-19 ምልክቶች 

(እንግሊዝኛ) ካለብዎት፣ ምርመራ ያድርጉ። የተወሰኑ ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ሁኔታዎች ወይም ቡድኖች የ 14 ቀን 

የኳራንቲን አማራጭን መጠቀም አለባቸው፦  

• በአጣዳፊ ወይም የረጅም ጊዜ የጤና አጠባበቅ ሁኔታ ውስጥ የሚሰሩ ወይም የሚቆዩ ሰዎች፣ 

• በማረሚያ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ወይም የሚቆዩ ሰዎች፣ 

• በመጠለያ ወይም በሽግግር መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ወይም የሚቆዩ ሰዎች፣ 

• በጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እንደ ዶርም፣ የወንድማማችነት ወይም የእህትማማችነት ክበቦች 

የመሳሰሉ 

• በመጋዘን ወይም በፋብሪካ ውስጥ ባሉ የስራው ተፈጥሮ/ባህሪ ምክንያት አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የማይቻል 

በሚሆንበት በተጨናነቁ የስራ ሁኔታዎች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች 

• በአሳ ማጥመድ ወይም በባህር ምግብ ማሰናጃ መርከቦች ላይ የሚሰሩ ሰዎች 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID-SickExposed-AM.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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ይህ የማይቻል ከሆነ፣ ያለ ተጨማሪ ምርመራ፣ ከመጨረሻው ግንኙነትዎ በኋላ ለ 10 ቀናት በኳራንቲን ውስጥ ይቆዩ። በ 10 

ቀናት ውስጥ ማንኛውም የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት ሙሉውን 14 ቀናት በኳራንቲን ውስጥ ይቆዩ እና ምርመራ 

ያድርጉ። እስከ 14ኛው ቀን ድረስ የበሽታውን ምልክቶችን መከታተልዎን ይቀጥሉ። 

በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ ምልክቶች ከሌሉዎት እና አሉታዊ የምርመራ ውጤት ካደረጉ በኋላ (ኳራንቲን ከማብቃቱ በፊት ከ 48 

ሰዓታት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ምርመራ ያድርጉ) ከመጨረሻ ግንኙነት በኋላ እና ከ 7 ሙሉ ቀናት በኋላ ኳራንቲንን ማብቃት 

ይቻል ይሆናል። ይህ በምርመራ ሀብቶች ተገኝነት ላይ የተመሠረተ ይሆናል። እስከ 14ኛው ቀን ድረስ የበሽታውን 

ምልክቶችን መከታተልዎን ይቀጥሉ።  

ለተወሰኑ ሁኔታዎችዎ በጣም ጥሩውን አማራጭ ለመወሰን ከአካባቢዎ የጤና ባለስልጣን ጋር ይማክሩ።  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) በቅርቡ COVID-19 ለያዘው ሰው ተጋላጭነት ያላቸውን ሙሉ ክትባት 

የወሰዱ የሚከተሉትን መስፈርቶች በሙሉ ካሟሉ ኳራንቲን እንዲያደርጉ አይገደዱም የሚል አዲስ መመሪያ አውጇል፦   

• ሙሉ ክትባት ከወሰዱ (ለበለጠ መረጃ ከዚህ በታች ያለውን ክፍል ይመልከቱ።) 

• ከአሁኑ የ COVID-19 ተጋላጭነት ጀምሮ ምልክቶች አልታያቸውም። 

ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰዎች ከተጋለጡ በኋላ ለ 14 ቀናት የበሽታ ምልክቶችን አሁንም መከታተል አለባቸው። በተጨማሪም 

የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ፣ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ እና ማህበራዊ ግንኙነትቶቻቸውን ትንሽ ማድረግ መቀጠል 

አለባቸው።    

ከመመሪያው በስተቀር በክትትል ውስጥ ያሉ የታመሙ ታካሚዎች እና ነዋሪዎች በ COVID-19 ለታመመ ሰው ተጋላጭነትን 

ተከትሎ ራሳቸውን ማግለላቸውን መቀጠል አለባቸው። 

ሁለቱንም መዘኛዎች የማያሟሉ ሰዎች በ COVID-19 መያዙ ለተጠረጠረ ወይም ለተረጋገጠ ሰው ከተጋለጡ በኋላ የአሁኑን 

የኳራንቲን መመሪያ (እንግሊዝኛ) መከተላቸውን መቀጠል አለባቸው።] 

ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ከሆኑ 

 ሰዎች ሙሉ በሙሉ ተከትበዋል የሚባለው፦ 

• እንደ Pfizer ወይም Moderna ክትባቶች በመሳሰሉ 2 ጊዜ የሚሰጡ ክትባቶች ላይ ሁለተኛው ክትባት ከተሰጠ ከ2 

ሳምንታ በኋላ፣ ወይም 

• እንደ Johnson & Johnson’s Janssen ክትባት ለመሳሰሉ አንድ ጊዜ ብቻ የሚሰጡ ክትባቶች ከ2 ሳምንት በኋላ 

ማስታወሻ፦ ከተከተቡ ጀምሮ ገና 2 ሳምንት ያልሞላዎት ከሆነ ወይም ሁለተኛ ክትባትዎን አሁንም ገና ያልተከተቡ ከሆነ፣ 

ሙሉ በሙሉ ጥበቃ አልዎት ማለት አይቻልም። ሙሉ በሙሉ እስከሚከተቡ ድረስ ሁሉንም በሽታውን የመከላከያ መንገዶች 

(እንግሊዝኛ) መጠበቅዎን ይቀጥሉ። 

ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ከሆነ፦ 

• ከቤት ውጪ ባሉ እንቅስቃሴዎች እና መዝናኛዎች ላይ ያለ የፊት መሸፈኛ ጭምብል መሳተፍ ይችላሉ፣ ከተወሰኑ ሰው 

ከሚበዛባቸው ቦታዎች በስተቀር (እንግሊዘኛ)። 

• ከሌሎች ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰዎች ጋር በቤት ውስጥ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳያደርጉ አንድ ላይ 

መሰብሰብ ይችላሉ። 

• ክትባት ካልተከተቡ ሰዎች ጋር በቤቶች ውስጥ (ለምሳሌ፣ አንድ ላይ የሚኖሩ ዘመዶችን ጥያቃ ለመሄድ) ከእነዚህ 

ሰዎች መካከል ማናቸውም በ COVID-19 ቢያዙ ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስባቸው የሚችልበት ዕድል (እንግሊዝኛ) ከሌለ 

በቀር የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ሳያደርጉ አንድ ላይ መሰብሰብ ይችላሉ። 

• በ COVID-19 ከተያዘ ሰው አጠገብ ከነበሩ፣ የበሽታው ምልክቶች ካልታዩበት በቀር ከሌሎች ሰዎች ራስዎን ማራቅ ሆነ 

ምርመራ ማድረግ አያስፈልግዎትም። 

o ሆኖም ግን ለምሳሌ (እንደ ማረሚያ ቤት ወይም እስር ቤት ወይም የጋራ መኖሪያ ቤት) በመሳሰለ ብዙ 

ሰው አንድ ላይ በሚኖርበት ቦታ ላይ የሚኖሩ ከሆነ፣ እና COVID-19 ከያዘው ሰው አጠገብ ከነበሩ፣ 

የበሽታው ምልክቶች የሌሉብዎት እንኳ ቢሆኑ ራስዎን ከሌሎች ለ14 ቀናት ማግለል እና መመርመር 

አለብዎት።  

የእርስዎ ክትባት ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ሕዝብ በሚሰበሰብበት ቦታ ላይ ሲሆኑ አሁንም ራስዎትን እና ሌሎችን 

ለመጠበቅ (እንግሊዝኛ) አስፈላጊ የመከላከያ እርምጃዎች መውሰድ አለብዎት። ይህ የአፍና አፍንጫ መሽፈኛ ጭንብልን 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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ማድረግ፣ ከሌሎች ሰዎች ቢያንስ 6 ጫማ ርቀት መጠበቅ እና ሕዝብ ከሚበዛባቸው ወይም በሚገባ አየር በማይናፈስባቸው 

ቦታዎች ከመገኘት መቆጠብን ያካትታል። በተጨማሪም፣ አሁንም መካከለኛ ወይም ትልቅ መጠን ያላቸውን ስብሰባዎች 

መተው እና የ COVID-19 ምልክቶችን (እንግሊዝኛ) መከታተልዎን መቀጠል አለብዎት፣ በተለይም ከታመመ ሰው ጋር 

ተገናኝተው ከነበረ። 

ምንጭ፡- Centers for Disease Control and Prevention (እንግሊዝኛ) 

ተጨማሪ የ COVID-19 መረጃ እና ግብዓቶች 

በዋሽንግተን አሁን ስላለበት የ COVID-19 ሁኔታ፣ የአገረ ገዢ ኢንስሌይ አዋጆች (እንግሊዝኛ)፣ የበሽታ ምልክቶች (እንግሊዝኛ)፣ 

በሽታው እንዴት እንደሚተላለፍ (እንግሊዝኛ)፣ እና ሰዎች መቼ እና እንዴት መመርመር እንዳለባቸው (እንግሊዝኛ) ወቅታዊ 

መረጃ ያግኙ። ለተጨማሪ መረጃ የእኛን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (እንግሊዝኛ) ይመልከቱ። 

የአንድ ግለሰብ ዘር/ብሔር ወይም ዜግነት በራሱ በ COVID-19 የመያዝ ዕድላቸውን ከፍ እንዲል አያደርግም። ሆኖም ግን 

ከጥናትና ምርምር የተገኙ መረጃዎች የቀለም ሰዎች የሚገኙባቸው ማኅበረሰቦች በ COVID-19 ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው 

እንደሆነ ያሳያሉ። ይህ ሊሆን የቻለው ከዘረኝነት እና በተለይም አንዳንድ ራሳቸውን እና ማኅበረሰባቸውን ለመጠበቅ 

እንዳይችሉ ከሚያደርግ ተቋማዊ ከሆነ ዘረኝነት የተነሣ ነው። ማግለል/መገለል በሽታውን ለመቋቋም አይረዳም (እንግሊዝኛ)። 

ወሬዎች እና የተሳሳቱ መረጃዎች እንዳይሰራጩ ለመከላከል ትክክለኛውን መረጃ ብቻ ያጋሩ። 

• WA State Department of Health 2019 የኖቬል ኮሮናቫይረስ ወረርሺኝ (COVID-19) 

• የዋሽንግተን ግዛት የኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምላሽ ሰጪ መርሐግብር  

• የእርስዎን የአካባቢ ጤና መምሪያ ወይም ዲስትሪክት ያግኙ (እንግሊዝኛ) 

• CDC ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) (እንግሊዝኛ) 

• የማግለል ቅነሳ ሀብቶች (እንግሊዝኛ) 

ተጨማሪ ጥያቄዎች አልዎት? ወደ የእኛ COVID-19 መረጃ መስጫ ነጻ የስልክ መሥመር ይደውሉ፦ 1-800-525-0127  

ሰኞ – 6 a.m. እስከ 10 p.m.፣ ማክሰኞ – እሑድ እና የግዛት ሕዝባዊ በዓላት (እንግሊዝኛ)፣ 6 a.m. እስከ 6 p.m ለአስተርጓሚ 

አገልግሎቶች፣ ስልክ ደውለው መልስ ሲሰጥዎት # ይጫኑ እና የእርስዎን ቋንቋ ይናገሩ። ስለ ራስዎት ጤና፣ COVID-19 

ምርመራ፣ ወይም የምርመራ ውጤቶች፣ ያሉ ጥያቄዎች እባክዎን የእርስዎን የጤና ክትትል ባለሞያ ያነጋግሩ። 

ይህ ሰነድ በሌላ ቅርጸት እንዲቀርብልዎት ለመጠየቅ፣ ወደ 1-800-525-0127 ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት 

የሚቸገሩ ደንበኞች፣ እባክዎ በስልክ ቁጥር 711 (Washington Relay) (እንግሊዝኛ) ይደውሉ ወይም ኢሜይል ወደ 

civil.rights@doh.wa.gov ይላኩ። 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Amharic
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Amharic
https://coronavirus.wa.gov/am/kovide-19-adise-koronaavaayerase-marajaa-agalegelote-anaa-neberate-yawaashenegetane-seteete
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

