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DOH 420-308 

ን COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ ምስ ዝህልወካ እንታይ 
ክትገብር ኣሎካ 
 ናይ ኤፕሪል 12፣ 2023 ለዉጥታት ጽማቝ ሓሳብ 

• ዝነጸረ ሓበሬታ ብዛዕባ ምግላል ኣብ ገለ ዝተኣከቡ ቦታታት
• ዝተማሓየሸ ሊንክ ናብ መምርሒ ናይ ክንክን ጥዕና ቦታ

መእተዊ 
 ናይ COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ ምስ ዝህልወካ ምስፍሕፋሕ COVID-19 ናብ ካልኦት ደው ንምባል ክትሕግዝ 
ትኽእል ኢኻ።  ብዛዕባ ሕክምና፣ ተነጽሎ፣ ከምኡ’ውን ማስክ ምግባር በጃኹም ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መምርሒተኸተሉ። 
ብተወሳኺ ን COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት መርምራ ዘለዎም ሰባት ዝኾነ ይኹን ናይ ከባቢ ጥዕና በዓል ስልጣን፣ ናይ 
ስራሕ ቦታ፣ ንግዲ ወይ ቤት ትምህርቲ ፖሊሲታት ተኸተሉ፤ እዚ ድማ ካብ ናይ WA State Department of Health 
(ክፍሊ ጥዕና ግዝኣት ዋሽንግተን) መምርሒ ንላዕሊ ቀይዲ ክኸውን ይኽእል። 

• ኣብ ትካል ክንክን ጥዕና ዝፀንሑ፣ ዝሰርሑ ወይ ዝበጽሑ ሰባት ነቲ ኣብዚ ምክልኻል ሕማም COVID-19 ኣብ
ቦታታት ክንክን ጥዕና (እንግሊዘኛ ጥራይ) ዘሎ መምርሒ ክኽተሉ ኣለዎም ።

• ኣብ ጽዑቕ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ግዝያዊ መንበሪ ሰራሕተኛታት፣ ንግዳዊ ባሕራዊ ቦታታት፣ መአረሚታት ወይ
መዳጎኒ፣ መዕቆቢ ገዛ ዘይብሎም ወይ መሰጋገሪ ኣባይቲ ትሰርሑ ወይ ትሓድሩ እንተኾይንኩም፣ በጃኹም ነቲ ኣብ
ትሕቲ እንተድኣ ኣብ ዝኾኑ እዞም ብዙሕ ሰብ ዘለዎም ቦታት ትነብሩ ወይ ትሰርሑ ኮይንኩም ዘሎ መምርሒ
ተኸተሉ።

ሕክምና የድልየካ ድዩ ኣይኮነን ምውሳን 

ብ COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት እንተረኪብካን ብሰንኪ ዕድመኻ ወይ ሕዱር ኩነታት ሕክምና ኣዝዩ ናይ ምሕማም 
ተኽእሎ እንተሃልዩካ፣ ኣብ ሆስፒታል ናይ ምእታው ወይ በቲ ሕማም ናይ ምሟት ዕድልካ ክቅንስ ዝኽእል ሕክምናታት 
ይቕርብ። COVID-19 ንምፍዋስ ዝሕግዙ መድሃኒታት ውጽኢታዊ ክኾኑ ብወሃቢ ክንክን ጥዕና ክእዘዙን ድሕሪ ምርመራ 
ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክጅምሩን ኣለዎም። ንሕክምና ብቑዕ ምዃንካ ንምፍላጥ ብኡንብኡ ምስ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ተራኸብ 
ዋላ’ውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምልክታትካ ቀሊል እንተኾነ። ኣብ ዝተወሰኑ ፍወሳታት COVID-19 (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) 
ከምኡ’ውን ብኸመይ ሕክምና ከም ትረክብን ንዓኻን ንወሃቢ ክንክን ጥዕናኻን ኣብ ፍሉይ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ 
መርበብ ሓበሬታ DOH (ክፍሊ ጥዕና) ተወከስ ። 

ኣብ ገዛኻ ምግላል 
COVID-19 ፖዘቲቭ ናይ ምርመራ ውጽኢት ዘለዎም ሰባት ወይ ድማ ምልክታት COVID-19 ዘለዎምን ውጽኢት መርመራ 
ዝጽበዩን ሰባት ብዘይካ ሕክምናዊ ክንክን ንምርካብ ኣብ ገዝኦም ካብ ካልኦት ርሒቖም ክግለሉ ይግባእ።  COVID-19 
ዘለዎም ሰባት ናብ ካልኦት ከመሓላልፍዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ገዛ ምግላል ካልኦት ሰባት ከይሓምሙ ይሕግዝ። ናይ 
ክታበትካ ኩነታት ብዘየገድስ ኣብ ገዛኻ ንበይንኻ ክትግለል ኣሎካ። ዝተኸተበ ሰብ COVID-19 እንተድኣ ተታሒዙ 
ሕጂ'ውን ነቲ ሕማም ናብ ካልኦት ከመሓላልፍ ይኽእል'ዩ፣ ናይ COVID-19 ክታበት ምዉሳድ ግን ብ COVID-19 ኣብ 
ሆስፒታል ናይ ምእታው ወይ ናይ ምሟት ተኽእሎኡ ኣዝዩ ከም ዝንኪ ይገብሮ። ንኻልኦት ዕዳጋኻ ክገብሩ ሕተቶም ወይ 
ኣገልግሎት ምብጻሕ ምግቢ ተጠቀም። ኣብ ገዛኻ ተገሊልካ እንከለኻ ምግቢ ወይ ካልእ ደገፍ እንተድኣ ደሊኻ Care 
Connect Washington (ዋሺንግተን ርክብ ክንክን) (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ኣሎ። ናብ መስመር ቴሌፎን ሓበሬታ 
COVID-19 ብ 1-800-525-0127 ደውሉ፣ ድሕሪኡ # ብምጥዋቕ፣ ወይ ድማ ንናትኩም ማእከል Care Connect (ተወሳኺ 
ቋንቋታት ኣለዉ) ርከቡ። ሓገዝ ቋንቋ ኣሎ እዩ። ኣይትጉዓዝ፣ ናብ ስራሕ፣ ናብ ቤት ትምህርቲ፣ ናብ ክንክን ህጻናት ወይ 
ህዝባዊ ቦታታት ኣይትኺድ ወይ ድማ ህዝባዊ መጓዓዝያ፣ ሓባራዊ መኪና ወይ ታክሲ ኣይትጠቐም። ኣብ እዋን ምግላል፦ 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/hhekemenaataate-covid-19
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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• ኣብ ገዛኻ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ካልኦት እንተላይ ካብ ኣባላት ገዛን እንስሳ ዘቤትን፣ ካብ ካልኦት ሰባት ርሒቕካ 
ኣብ ፍሉይ ክፍሊ ብምጽናሕን እንተተኻኢሉ ድማ ፍሉይ መሕጸቢ ኣካላት ብምጥቃምን ተፈለ።  CDC 
(ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት) COVID-19 ከምኡ ድማ እንስሳታት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዎ 
(ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ)።  

• ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ህዝባዊ ኣብ ከባቢ ካልኦት ክትህሉ እንተድኣ ኣለካ ልዑል ፅርየት ዘለዎም ማስክ ወይ 
መተንፈሲ (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ግበር። 

• ንምምሕያሽ ስጉምትታት ውሰድ ምእታው ንፋስ (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ኣብ ገዛ፣ እንተተኻኢሉ። 
• ውልቃዊ ንብረት ገዛ፣ ከም ኩባያ፣ ሽጎማኖ፣ ኣቕሑን ብሓባር ኣይትጠቀሙ። 
• ምልክታትካ ተከታተል። ንስኻ ሓደ ካብ ምልክት ህጹጽ መጠንቀቕታ (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) (ከም ጸገም 
ምስትንፋስ) እንት ኣለካ ብቕልጡፍ ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ድለ።  

• ስሩዕ ናይ ሕክምና ቆጸራ እንተሃልዩካ (ኣንጻር ህጹጽ ክንክን)፣ ቅድሚ ምኻድካ ደዊልካ ንወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ 
COVID-19 ከም ዘለካ ወይ ን COVID-19 ትምርመር ከም ዘለኻ ንገሮ።  

ነብሰይ ምግላልን ማስክ ምግባርን ክሳብ መዓስ የድልየኒ? 
 COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት እንት ኣለካ፣ ብውሑዱ ን5 መዓልታት ኣብ ገዛኻ ጸኒሕካ፣ COVID-19 ናብ ካልኦት 
ንኸይትመሓላለፍ፣ ካብ ካልኦት ኣብ ገዛኻ ዘለዉ ሰባት ተገልል።   

ምግላል ምውዳእ  

ክንደይ ግዜ ክትግለል ከም ዘለካ ኣብ ሓያሎ ረቛሒታት ይምርኮስ፦ 

• ጽቡቕ ዝገጥም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን እትገብር እንተኮይንካ፣ 
• ድሕሪ 5 መዓልቲ ተነጽሎ ኣብ 6-10 መዓልታት ምርመራ COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት ምርካብ እንትቐጺልካ፣ 
• ብ COVID-19 ኣጸቢቕካ እንተሓሚምካ ወይስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝደኸመ እንተ ኾይኑ ከምኡ’ውን  
• ኣብ ናይ መአከቢ ቦታ ትሓድር ወይ ትሰርሕ እንት ኾንካ።  

ብ COVID-19 መርመራ ፖዘቲቭ ውጽኢት እንተ ኣልካ ክማኡ'ውን ምልክታት ሕማም (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) 
እንተሃልይካ፦  

ምልክታትካ መጀመርታ ምስ ተራእየ እንተወሓደ ን5 መዓልታት ተገለል። ድሕሪ 5 ሙሉእ መዓልቲ ነቲ ምግላል ክተቋርጾ 
ትኽእል ኢኻ እንድሕር፦ 

• ርእስኻ ኻብ እትግለል 5 መዓልቲ ጸኒሑ ምልክታት ሕማምካ ይመሓየሽ እንተ ኣሎ ከምኡውን 
• ን24 ሰዓታት ረስኒ ዘጉድል-መድሃኒት ከይተጠቐምካ ረስኒ ኣይነበረካን 

ብ COVID-19 መርመራ ፖዘቲቭ ውጽኢት እንተ ኣልካ ክማኡ'ውን ምልክታት ሕማም (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) 
እንተሃልይካ፦  ናይ COVID-19 መርመራ ገይርካ ፖዘቲቭ ውጽኢት ምስ ረኸብካ እንተወሓደ ን5 መዓልታት ተገለል። 
ዝኾነ ምልክታት እንተዘይተራእዩካ ድሕሪ 5 ምሉእ መዓልታት ካብ ምግላል ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ።  

ፖዘቲቭ ናይ መርመራ ዉፅኢት ምስረከብካ ምልክታት እንተ ኣማዕቢልካ፣ ናይ 5-መዓልቲ ምግላልካ ከም ብሓድሽ 
ክትጅምር ኣለካ። ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩካ ርእስኻ ምግላል ከተቋርጽ ከም ዘሎካ ዚገልጽ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓሳባት 
ስዓብ።  

ምግላል መዓስ ከም እተውድእ ብዘየገድስ ምልክታት ምስ ኣማዕበልካ (ወይ ምልክታት ኣማዕቢልካ እንተዘይኮይኑ ፖዘቲቭ 
ውጽኢት ምስ ረኸብካ) ንዘለዉ 10 መዓልታት እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ውሰድ፦ 

• ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ ናይ 5 መዓልታት ምግላል ግዜኻ እንተወሓደ ን5 ተወሳኺ መዓልታት (መዓልቲ 6 ክሳብ 
መዓልቲ 10) ኣብ ከባቢ ካልኦት ኣብ ገዛን ኣብ ህዝብን ጽቡቕ ዝገጥምን ልዑል ጽሬት ዘለዎን መሸፈኒ ኣፍን 
ኣፍንጫን ወይ መተንፈሲ መሳርሒ ግበር። 

•  ስርዓተ ምክልኻሎም ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ወይ ኣብ ልዑል ስግኣት ናይ ጽኑዕ ሕማም ዘለዉ ሰባት (ገለ ተወሳኺ 
ቋንቋታት ኣለዉ) ኣይትተሓወስ ፣ ከምኡ’ውን ናብ ትካላት ክንክን ጥዕና (መዕበዪ ኣረጋውያን ሓዊሱ)ን ካልእ 
ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ቦታታትን ኣይትኺዱ። 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tigrinya.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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• መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብር ኣብ ዘይትኽእለሉ ቦታታት ከም ቤት መግቢን ገለ ጂምናዝየምን ኣይትኺድ 
ብተወሳኪ ኣብ ገዛን ኣብ ስራሕን ኣብ ከባቢ ካልኦት ካብ ምብላዕ ተቆጠብ። 

• ምልክታት እንተዝምለሱ ወይ እንተገዲዶም ናይ ምግላል ግዜኻ ኣብ መዓልቲ 0 ዳግማይ ክትጅምሮ ኣለካ። 
• ንሓበሬታ ብዛዕባ ጉዕዞ ን ጉዕዞ | CDC ተመልከት። 

ናይ ምግላል ግዜኻ ብኸመይ ትጽብጽቦ፦ 

ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩካ መዓልቲ 0 ናይ መጀመርታ መዓልቲ ምልክታት ሕማምካ እዩ። 1ይ መዓልቲ ምልክታት 
ሕማምካ ኻብ ዚረአ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እዩ። 

ዝኾነ ምልክታት እንተዘይነይርካ መዓልቲ 0 እታ ዝተመርመርካላ ዕለት እያ። 1ይ መዓልቲ እቲ ናይ ፖዘቲቭ መርመራካ 
ዝተረከበሉ መርኣዪ ኻብ ዝእከብ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እዩ። 

ኣብ DOH መሳርሒ ሓገዝ ናይ ምግላልን ውሸባን መጸብጸቢ (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ርአ ። 

ማስክካ ምእላይ 

ድሕሪ 5 መዓልቲ ምግላል ተላባዒ ኮይንካ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ።  ድሕሪ ምዝዛም ናይ 5 መዓልታት ተነጽሎ ግዜኻ ን5 
ተወሳኺ መዓልታት (መዓልቲ 6 ክሳብ መዓልቲ 10) ኣብ ገዛን ኣብ ህዝባዊ ቦታታትን ኣብ ከባቢ ካልኦት እንትኮን ጽቡቕ 
ዝሰጠሙን ልዑል ዓይነት ዘለዎምን ማስክ ወይ መተንፈሲ (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ግበር። ከም ኣማራጺ፣ መዓስ 
ማስክካ ከም እተውጽእ ንምፍላጥ መርመራ ኣንቲጂን ምጥቃም ኣብ ግምት ኣእቱ (ኣብ ታሕቲ ርአ)። ጽቡቕ ዝገጥም 
መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብር እንተዘይክኢልካ ንሙሉእ 10 መዓልታት ምግላል ክትቅጽል ኣለካ።  

ቀፃልነት ዘለዎ ማስክ ምጥቃም ማለት ኣብ ውሽጢ ገዛ ወይ ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ከባቢ ካልኦት ኣብ እትህልወሉ እዋን ጽቡቕ 
ዝሰጠሙን ልዑል ፅርየት ዘለዎምን ማስክ ወይ መተንፈሲ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ምግባር እዩ። ማስክ ክትገብር ኣብ 
ዘይትኽእለሉ እዋን፣ ከም ድቃስ፣ ምብላዕ ወይ ምሕንባስ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ኣብ ከባቢ ካልኦት ክትዋፈር የብልካን። 
ኣማራጺታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ከም መከላኸሊ ገጽ ምስ ደረብ) ከምቲ ጽቡቕ ዝገጥምን ልዑል ጽሬት ዘለዎን 
መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ብዙሕ መከላኸሊ ኣይህቡን እዮም። ጽቡቕ ዝሰማማዕ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብሩ 
እንተዘይክኢልኩም ን10 መዓልታት ክግለሉ ይግባእ።  

መዓስ ካብ ምግላል ክትወጽእ ከምዘለካን ማስክካ ከተውጽእን ንምፍላጥ መርመራ ኣንቲጂን ምጥቃም 

መርመራ ኣንቲጀን (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ናይ ምርካብ ዕድል እንተሃልይካ ካብ ምግላል ክትወጽእ ኣብ እትሓስበሉ 
እዋን ካብ መዓልቲ 6 ዘይቀደመ መርመራ ብምግባር ንኻልኦት ናይ ምልካፍ ሓደጋኻ ዝያዳ ክትቅንሶ ትኽእል ኢኻ። ረስኒ 
ዝቅንስ መድሃኒት ከይተጠቐምካ ን24 ሰዓታት ካብ ረስኒ ነጻ እንተኮይንካን ካልኦት ምልክታትካ እንተተመሓየሹን ጥራይ 
መርመራ ጀምር። ምጥፋእ ጣዕሚ ወይ ጨና ድሕሪ ምሕዋይ ንሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ክቕጽል ስለ ዝኽእል ንመወዳእታ 
ምግላል ከደናጉዮ የብሉን።  

• ዉፅኢት መርመራኻ ፖዘቲቭ እንተኾይኑ ገና ተላባዒ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ተገሊልካ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን 
ምግባር ክትቅጽልን ዳግማይ ንክትምርመር ድማ ካብ 24-48 ሰዓታት ክትጽበ ኣለካን።  

• ነፍሲ ወከፎም ካብ 24-48 ሰዓታት ተፈላልዮም ኣብ ዝተገብሩ ክልተ ተኸታተልቲ መርመራታት (ጎኒ-ን-ጎኒ) 
ነገቲቭ ውጽኢት እንተረኺብካ፣ ምግላል ከተቋርጽን ቅድሚ መዓልቲ 10 ማስክ ምግባር ከተቋርጽን ትኽእል።  

ክሳብ 10 መዓልታት ኣብ ተደጋጋሚ መርመራ ፖዘቲቭ ምርመራ ምርካብ እንተቐጺልካ፣ ማስክ ምግባር ክትቅጽልን ክልተ 
ተኸታታሊ ነገቲቭ ውጽኢት መርመራ ኣንቲጀን ክሳብ እትረክብ፣ ትሑት ምክልኻል ዓቕሚ ካብ ዘለዎምን ወይ ንኸቢድ 
ሕማም ልዑል ሓደጋ ዘለዎምን ሰባት ክትርሕቕ ይግባእ። 

  

ብ COVID-19 ብከቢድ እንተ ሓሚምካ ወይ ስርዓተ ምክልኻል ሕማምካ እንተ ደኺሙ፦ 

ብ COVID-19 ብኸቢድ ዝሓመሙ ሰባት (ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝነበሩ ወይ ጽዑቕ ክንክን ወይ ድጋፍ ምትንፋስ 
ዘድልዮም ሓዊሱ) ከምኡ’ውን ትሑት ስርዓታት ምክልኻል ሕማም (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ዘለዎም ሰባት እንተወሓደ 
ን10 መዓልትን ክሳብ 20 መዓልትን ክግለሉ ኣለዎም። መዓስ ኣብ ከባቢ ካልኦት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንምፍላጥ ናይ ናይ 
ቫይረስ መርመራ (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ምርመራ እውን ከድልዮም ይኽእል እዩ። ምስ ካልኦት ሰባት ግዜ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/megelaale-kameuwene-meweshaabe-mehhesaabe
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tigrinya.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tigrinya.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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ኸተሕልፍ እትኽእለሉ እዋን መዓስ ምዃኑ ምስ መቅረቢ ኽንክን ጥዕናኻ ተማኽር። ብዛዕባ ብቑዕ ክትኮኑ እትኽእሉ 
ሕክምናታትን መድሃኒታትን ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ናይ ፍወሳታት ክፍሊ ተመልከት።  

ኣብ ዝኾነ ካብዞም ናይ መአከቢ ቦታታት ትሓድር ወይ ትሰርሕ እንተኾንካ፦ 

ኣብዚ ዚስዕብ መአከቢ ቦታታት ዚነብሩ ወይ ዚሰርሑ ሰባት ነዚ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ምግላል ምኽሪ ኺስዕቡ 
ኣለዎም። ትሰርሕ እንተኾይንካ ግን ካብዞም ዝተኣከቡ ቦታታት ዘይትነብር ምስ እትኸዉን፣ ካብ ናይ ስራሕ ከባቢ ንኽንደይ 
ዝኣክል ግዜ ክትእለ ከም ዘለካ ንምፍላጥ ነዞም መምሕሪታት ናይ ምግላል ስዓቦም፣ ንኻልኦት ንጥፈታት እቲ ሓጺር 
መምሪሒ ናይ ገዛ ምግላል ክትኽተሎ ትኽእል ኢኻ። 

• ናይ መአረምታ ወይ ማእሰርቲ ማእኸል 
• ናይ ግዳም ሓደር መፅለሊ ወይ ናይ መሰጋገሪ ኣባይቲ 
• ንግዳዊ ናይ ባሕሪ ቦታታት (ንኣብነት፦ ንግዳዊ መራኽብ ምግቢ ባሕሪ፣ መራኽብ ጽዕነት፣ ናይ ሽርሽር መራኽብ) 
• ከም መኽዘናትን፣ ፋብሪካታትን፣ መዐሸጊ ምግብን መስርሕ ስጋን ዝኣመሰለ መሳለጥያታት ብሰንኪ ባህርይ እቲ ዕዮ 
ኣካላዊ ምርሕሓቕ ኺህሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብዙሓት ሰባት ዚሰርሑሉ ቦታ 

• ግዝያዊ መንበሪ ሰራሕተኛታት 

ንናይ COVID-19 መርመራ ፖዘቲቭ እንተ ኾይንካ ከምኡ'ዉን ምልክታት እንተ ኣልዩካ፣ ምልክታት ሕማምካ ኻብ ዚርአ 
ኣትሒዙ 10 መዓልቲ ምስ ሓለፈ ካብቲ መአከቢ ቦታ ተገሊልካ ምንባር ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ እንድሕር፦ 

• ናይ ቃንዛ ረስኒ ፈውሲ ኸይተጠቐምካ ን24 ሰዓት ዚኣክል ረስኒ ኣጋጢሙካ ኣይፈልጥን እዩ፣ ከምኡውን 
• እቶም እተርእዮም ምልክታት ተመሓይሾም እንተኮይኖም። 

COVID-19 ፖዘቲቭ ውጽኢት ምስ ዝህልወካ፣ ግን ዝኾነ ምልክታት እንተዘይተራእየካ፣ ካብ ን COVID-19 ተመርሚርካ 
ፖዘቲቭ ዝረከብካሉ ዕለት ጀሚሩድሕሪ 10 መዓልታት ምስ ሓለፈ ምልክታት እንተዘይተራእየካ ካብቲ ናይ መአከቢ ቦታታት 
ምግላል ከተብቅዕ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ ፖዘቲቭ መርመራ ምልክታት እንተተራእዩካ፣ ካብዚ ቦታ ን10 መዓልታት ምግላልካ 
ከም ብሓድሽ ክጅምር ኣለዎ። ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩካ ርእስኻ ምግላል ከተቋርጽ ከም ዘሎካ ዚገልጽ ኣብ ላዕሊ 
ዘሎ ሓሳባት ስዓብ።  

ማስክኻ ከተልግሶ ትኽእል ምዃንካ ንምፍላጥ ከምኡዉን ቕድም 10 መዓልታት ምሕላፉ ምግላል ንምቑራጽ ምርመራ ናይ 
ኣንቲጅን ክትጥቐም ትኽእል ኢኻ። ምምርማር ቕድሚ 6ይቲ መዓልቲ ጀምር፣ ከምኡዉን ረስኒ ዘጉድል መድሃኒት 
ከይተጠቐምካ ን 24 ሰዓታት ረስኒ ምስ ዘይህልወካን ካልኦት ምልክታት ምስ ዝማሓየሹ ጥራይ ምምርማር ጀምር። ድሕሪ 
ምሕዋይካ ምጥፋእ ናይ ጣዕሚ ወይ ሽታ ንሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ክቕጽል ይኽእል እዩ ከምዉን ምዝዛም ናይ ምግላል 
ከዳናጉዮ የብሉን። 

• ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ፣ ምናልባት ገና ተላባዒ ክትከዉን ትኽእል ኢኻ። ምግላል ክትቕጽልን 
ማስክ ክትኽደንን ከምኡዉን ደጊምካ ንኽትምርመር 24-48 ሰዓታት ክትጽበ ኣለካ። 

• ኣብ ክልተ ተኸታተልቲ (ጎኒ-ን-ጎኒ) ምርመራታት ነፍሲ ወከፎም 24-48 ሰዓታት ተፈላልዮም ዝተኻየዱ 
ነጋቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ፣ ምግላል ከተቛርጽን ቕድሚ 10ይ መዓልቲ ማስክ ምኽዳን ከተቛርጽ 
ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ዝቐልጠፈ መዓልቲ ካብ ምግላል ትወጸሉን ማስክ ምኽዳን ተቛርጸሉን 7ይ 
መዓልቲ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ 6ይን 7ይን መዓልቲ ነጋቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ ገጋጥም 
ዝኽእል። 

 

 

ን 10 መዓልታት ኣብ ዝተደጋገመ ምርመራ ፖዘቲብ ዉጺኢት ምምጻእ ምስ እትቕጽል፣ ክሳብ ክልተ ተኸታተልቲ ምርመራ 
ናይ ኣንቲጅን ነጋቲቭ ዉጺኢታት ክሳብ ትረክብ ማስክ ምኽዳን ክትቕጽልን ትሑት ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ካብ 
ዘለዎም ሰባት ወይ ንብርቱዕ ሕማም ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዉ ክትርሕቕ ኣለካ። 
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ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩካ መዓልቲ 0 ናይ መጀመርታ መዓልቲ ምልክታት ሕማምካ እዩ። 1ይ መዓልቲ ምልክታት 
ሕማምካ ኻብ ዚረአ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እዩ። ዝኾነ ምልክታት እንተዘይነይርካ መዓልቲ 0 እታ ዝተመርመርካላ ዕለት 
እያ። 1ይ መዓልቲ እቲ ናይ ፖዘቲቭ መርመራካ ዝተረከበሉ መርኣዪ ኻብ ዝእከብ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እዩ። 

ዋሕዲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝህልወሉ እቶም መአረሚ ቦታታት፣ ኣብያተ-ማእሰርቲ፣ ናይ ግዳም ሓደራት መዕቆቢ ቦታታት፣ 
መሰጋገሪ ኣባይቲ ከም'ውን ወሰንቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ሰራሕተኛታት ስርሖም ምእንቲ ክቕጽሉ ነቲ ንበይኖም ዝዕቈቡሉ 
እዋን ከሕጽርዎ ይኽእሉ ኢዮም። ኣብዞም ቦታታት ዝግበር ምግላል ንምሕፃር ዝግበር ዉሳነ ምስ ምምሕዳር ጥዕና እቲ 
ኸባቢ ብምምኽኻር ኺግበር ኣለዎ። 

ምልክታተይ እንተተመሊሶም እንታይ ክገብር ኣለኒ? 
ምግላል ምስ ወዳእካ ምልክታት COVID-19 እንተዝምለሱ ወይ እንተገዲዱ፣ ኣብ መዓልቲ 0 ተነጽሎኻ ዳግማይ ጀምር እሞ 
ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝሎ ንኽንደይ ንውሓት ግዜ ገዛእ ርእሰይ ከግልልን ማስክ ክገብርን የድይየኒ? ዝብል ተከተሎ። ብዛዕባ 
ምልክታትካ ወይ መዓስ ምግላል ከተብቅዕ ከም ዘለካ ሕቶታት እንተሃልዩካ ምስ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ተዘራረብ። 

መዓስ እየ ተላባዒ ክኸውን ዝኽእልን ንኻልኦት ዘቃልዕን? 
እቶም COVID-19 ዘለዎም ሰባት ምልክታት ሕማም ቅድሚ ምምዕባሉ ቕድሚ ክልተ መዓልቲ (ወይ ምልክታት ሕማም 
እንተ ዘይብሎም ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምርመራ ቅድሚ ምርካቦም ቕድሚ 2 መዓልቲ) ክሳብ 10 መዓልቲ ድሕሪ ምልክታት 
ምምዕባሎም (ወይ ምልክታት እንተድኣ ዘይብሎም 10 መዓልታት ድሕሪ ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምርመራ ምርካቦም) ነቲ 
ቫይረስ ናብ ካልኦት ሰባት ከመሓላልፍዎ ይኽእሉ ኢዮም። ሓደ ን COVID-19 ተመርሚሩ ፖዘቲቭ ዉፅኢት ዝረከበ ሰብ፣ 
ብውሑዱ ድሕሪ 5 መዓልታት ተነጽሎ ጽቡቕ ስምዒት ኣብ ዝስምዖሉ እዋን፣ በቢ 24-48 ሰዓታት ተፈላልዩ ክልተ 
ተኸታታሊ ነገቲቭ COVID-19 ኣንቲጀን መርመራታት እንተድኣ ረኪቡ ድሕሪ ደጊም ከም ተላባዒ ኣይቁጸርን። ሓደ ሰብ 
ናይ ተነጽሎ ግዜ ልዕሊ 10 መዓልታት እንተኾይኑ (ንኣብነት፦ ኣዝዩ ስለ ዝሓመመ ወይ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለ 
ዝተዳኸመ) ክሳብ መወዳእታ ናይ ተነጽሎ ግዜኡ ተላባዒ’ዩ።  

ኣቃሊዕካዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ምፍላጥ 
 ንናትካ ናይ ቀረባ ንክክእ ዝነበረካ ን COVID-19 ተቓሊዖም ክኾኑ ስለዝክእሉ ንገሮም ብተወሳኪ ናብ COVID-19 ክህልዎ 
ዝኽእል ሰብ ተቓሊዕካ እትተነይርካ እትታይ ክትገብር ኣለካ (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ዝብል ለኣከሎም። ናይ ቀረባ 
ንክክእ ምንባር ማለት ብሓፈሻ ሓደ ሰብ ካብ COVID-19 ዘለዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ ብውሑዱ ን15 ጠቅላላ ደቓይቕ 
ወይ ልዕሊኡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ግዜ ጸኒሑ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን፣ ንሓደጋ ምቅላዕ ዝውስኽ ኩነታት ከም ዕጹው 
ቦታታት፣ ድኹም ንፋስ ወይ ከም ምጭዳር ወይ ደርፊ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ዝፍፀመሎም ቦታታት እንተጸኒሕካ ዋላ ልዕሊ 
6 ጫማ ርሒቖም እንተሃለዉንኻልኦት ናይ ምልካፍ ሓደጋ ገና ኣሎ ካባኻ።  ተላባዒ ክትከውን ኣብ እትኽእለሉ እዋን ኣብ 
ስራሕ እንተ ኔርካ፣ ንመሳርሕትኻ ምእንቲ ከፍልጥ ንኣስራሒኻ ኣፍልጦ። 

ኣብ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ቃለ-መሕተት ምስታፍ 
ተመርሚርካ COVID-19 እንድሕር ተረኺቡልካ ካብ ህዝባዊ ጥዕና ዝተመደበ ቅላ-መሕትተኛ ዝበዝሐ ግዜ ብቴሌፎን 
ክረክበካ እዩ። እቲ ቃለ-መሕትተኛ ቀጽሊካ እንታይ ክትገብር ከምዘለካን እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክትረክብ ከምእትኽልን 
ንክትርዳእ ክሕግዘካ እዩ። እቲ ቃለ-መሕትተኛ ሽምን ኣድራሻን እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝረኸብካዮም ሰባት ብዛዕባ 
ምቕልዖም ክሕብሮም መታን ክሓተካ እዩ። ነቶም ተቓሊዖም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ንምሕባር ኢሎም እዮም ነዚ ሓበሬታ 
ዝሓቱኻ። እቲ ቃለ-መሕትተኛ ሽምካ ነቶም ብቐረባ ረኺብካዮም ዝነበርካ ሰባት ኣይክነግሮምን እዩ።  

ገዛእ ርእስኻ ብምምርማር ውጽኢት መርመራኻ ፖዘቲቭ እንተ ኮይኑ 
ንዝያዳ ሓበሬታ በጃኩም ን ግዝያዊ ናይ SARS-CoV-2 ብገዛእ ርእሲ መርመራ መምርሒ (እንግሊዝ ጥራይ) ርኣዩ ። 

ኣብ መንጎ ምግላልን ውሸባን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ? 

• ምግላል ምልክታት ሕማም COVID-19 ምስ ዝህልዉኻ፣ ውጽኢት ምርመራ ትጽበይ እንተሃሊኻ ወይ ን COVID-
19 ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ እንድሕር ኣመዝጊብካ እትገብሮ እዩ። ምግላል ማለት ሕማም ንኸይተማሓላልፍ 
ንዝተበሃለካ ንውሓት ግዜ (እንግሊዘኛ ጥራይ) ኣብ ገዛኻ ትጸንሕን ካብ ካልኦት(እንተላይ ኣብ ገዛኻ ካብ ዝቕመጡ 
ሰባት) ትፍለይን ማለት እዩ።  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_TI.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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• ውሸባ ማለት ን COVID-19 ምስ ተቓላዕካ ተለኺፍካ ወይ ተላባዒ ንከይትኮ ኣብ ገዛኻን ካብ ካልኦት ርሒቕካን 
ምጽናሕ ማለት እዩ። ጸኒሕካ ተመርሚርካ COVID-19 እንተ ተረኺቡካ ወይ ናይ COVID-19 ምልክታት 
እንድሕር ኣማዕቢልካ ውሸባ ናብ ምግላል ይቕየር። 

ኣእምሮኣውን ባህርያውን ጸጋታት ጥዕና 
በጃኹም ናብ DOH መርበብ ሓበሬታ ናይ ጠባያዊ ጥዕና ምንጭታትን ለበዋታትን (እንግሊዝ ጥራይ) ብፅሑ። 

ተወሳኺ ናይ COVID-19 ሓበሬታን ምንጪታትን 
ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ እዋናዊ ሓበሬታ ብቀጻሊ ርኸብ እዋናዊ ናይ COVID-19 ኩነታት ኣብ ዋሽንግተን (ብእንግሊዝ 
ጥራይ)፣ ምልክታት ሕማም (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ)፣ ብኸመይ ከምዝመሓላለፍ (ገለ ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ)፣ ሰባት 
መኣስን ብኸመይን ክምርመሩ ከምዘለዎምን (ተወሳኺ ቋንቋታት ኣለዉ) ከምኡ'ውን ክታበታት ኣበይ ከምትረክብ (ተወሳኺ 
ቋንቋታት ኣለዉ)። ንዝያዳ ሓበሬታ ተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታትና (እንግሊዘኛ ጥራሕ) ርአ። 

ናይ ሓደ ሰብ ዓሌት/ብሄር ወይ ዜግነት ባዕሉ ኣብ ናይ COVID- 19 ልዑል ሓደጋ ዘእትዎ ኣይኮነን። ይኹን እምበር 
ሓበሬታታት ከም ዝገልጽዎ ዝተወሰነ ሕብሪ ዘለዎም ማሕበረሰባት ብዘይተመጣጣንነት ብ COVID-19 ይጽለዉ ኣለዉ -እዚ 
ዝኾነሉ ምኽንያት ብሰንኪ ሳዕቤናት ዓሌትነት ከምኡ’ውን ብፍላይ ድማ ንገለ ጉጅለታት ንርእሶምን ንማሕበረሰቦምን 
ክከላኸሉ ውሑዳት ዕድላት ብዝገድፍ ቅርጻዊ ዓሌትነት እዩ። ምግላል ነቲ ሕማም ንምቅላስ ኣይክሕግዝን እዩ (እንግሊዝ 
ጥራይ)። ወረታትን ግጉይ ሓበሬታን ንኸይዝርጋሕ ቅኑዕ ሓበሬታ ጥራይ ኣካፍል። 

• ግብረ መልሲ ናይ WA ግዝኣት ክፍሊ ጥዕና ኮቪድ-19  
• ክፍሊ ጥዕናኻ ወይ ኣዉራጃኻ ርኸብ  
• CDC ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) 

ዝያዳ ሕቶታት ኣለኩም'ዶ? ናብ ቀጥታ መስመር ሓበሬታ COVID-19 ብ 1-800-525-0127 ደውሉ። ናይ ቀጥታ መስመር 
ዝሰርሕሉ ሰዓታት፦ 

• ሰኑይ ካብ 6 a.m. (ቅ.ቀ) ክሳዕ 10 p.m. (ድ.ቀ) 
• ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ካብ 6 a.m. (ቅ.ቀ) ክሳዕ 6 p.m. (ድ.ቀ)  
• ዝበዓሉ ናይ ሃገር በዓላት (ብእንግሊዝ ጥራይ) ካብ 6 a.m. (ቅ.ቀ) ክሳዕ 6 p.m. (ድ.ቀ)  

ንኣገልግሎት ተርጓሚ፣ ክምልሱ ከለዉ # ጸቒጥካ ቋንቋኻ ጽውዕ። ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጥዕና ወይ ውጽኢት መርመራ 
ንዝህልውኹም ሕቶታት ብኽብረትኩም ናብ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ተወከሱ። 

እዚ ሰነድ እዚ ብኻልእ ናይ ሰነድ መልክዕ ንምሕታት ብ 1-800-525-0127 ደዉሉ። ጽሙማን ወይ ናይ ምስማዕ ጸገም 
ዘለኩም ዓማዊል፣ ብኽብረትኩም ናብ 711 (Washington Relay) ደዉሉ (እንግሊዝኛ ጥራይ) ወይ ናብ 
civil.rights@doh.wa.gov ኢመይል ስደዱ። 
 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/naaye-covid-19-maremaraa
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/naaye-covid-19-maremaraa
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/ketaabate-kovide-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
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