
ዝሓመሙ ቆልዑ መዓስ እዮም ናብ መውዓሊ ህጻናትን ዝሓመሙ ቆልዑ መዓስ እዮም ናብ መውዓሊ ህጻናትን 
መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከይከዱ ኣብ ገዛ ክኾኑ መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከይከዱ ኣብ ገዛ ክኾኑ 
ዘለዎም?ዘለዎም?

1. ውላድካ ኣብዘን መውዳእታ 24 ሰዓታት ረስኒ፡ ምስዓል፡ ቃንዛ ጎሮሮ ወይ ምዕባስ ኣፍንጫ ኔርዎ ድዩ?ውላድካ ኣብዘን መውዳእታ 24 ሰዓታት ረስኒ፡ ምስዓል፡ ቃንዛ ጎሮሮ ወይ ምዕባስ ኣፍንጫ ኔርዎ ድዩ?

•  እቲ ቈልዓ ኣብ ገዛ ይጽናሕ።.
•   እቲ ቈልዓ ኮቪድ-19 መርመራ 

ክገብር ይግባእ።.

እቲ ቈልዓ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ/ነፈጥፈጥ ጥራይ ዘብሎ 
ሃልዩ ግን ካልእ ኵነታቱ ጽቡቕ ሃልዩ፣ እቲ ቈልዓ መርመራ 
ከይገበረ ናብ መውዓሊ ህጻናት/መባእታ ደረጃ ቤት 
ትምህርት ክኸይድ ይኽእል እዩ። እዚ 
ነቶም ፍሉጥ ኣለርጂ ዘለዎም ቈልዑ ውን ዝምልከት እዩ።

2. ውጽኢት መርመራ እቲ ቈልዓ ኮቪድ-19 ከም ዘለዎ ኣርእዩ ድዩ?ውጽኢት መርመራ እቲ ቈልዓ ኮቪድ-19 ከም ዘለዎ ኣርእዩ ድዩ? 

እቲ ቈልዓ ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣለዎ። እቲ ትነብረሉ 
ምምሕዳር / ኮሙነ እቲ ቈልዓ ሓሚሙ ከሎ ስድራቤት 
ኣየኖት መምርሕታት ክትክተሉ ከም ዘለኩም ሓበሬታ 
ክህበኩም እዩ።

JA

እቲ ቈልዓ እንድሕር ረስኒ ዘይብሉ ኮይኑ እሞ ጥዑይ መሲሉ ይርአ ኣሎ፡ ንቤት 
ትምህርቲ ወይ ንመውዓሊ ህጻናት ክኸይድ ይኽእል እዩ። 
ዋላ’ኳ እቲ ቆልዓ ጌና ቁሩብ ይንፍጥ ኣሎ ወይ ላሕታት ድምጺ/ይስዕል ሃልዩ ንቤት 
ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ህጻናት ክኸይድ ይኽእል እዩ። 

NEI

እቲ ቈልዓ ሰዓል እንተ ሒዝዎ፡ ምስ ቀዋሚ ሓኪምኩም ወይ ምስ ህጹጽ ሕክምና/legevakt እቲ ቈልዓ ሰዓል እንተ ሒዝዎ፡ ምስ ቀዋሚ ሓኪምኩም ወይ ምስ ህጹጽ ሕክምና/legevakt 
ተራኸቡ፣ ከምኡ ውን፡ተራኸቡ፣ ከምኡ ውን፡
•  እቲ ቆልዓ እንድሕር ንቡር ንጥፈታትን ጸወታን ክገብር ዓቕሚ (ሓቦ) ስኢኑ።
•   እንተድኣ እቲ ቆልዓ ረስኒ፡ ቃንዛ ኣብ ኣካላቱ ሃልይዎ፡ ሸውሃት መግቢ ዘይብሉ ኮይኑ፡ ድኽምክም ወይ 

ስግድግድ ወይ ጽርውርው ዘብሎ ሃልዩ። 
•   እቲ ቆልዓ ሃዲኡ ከሎ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ድማ ካብ ንቡር ንላዕሊ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ዘተንፍስ ሃልዩ።
ንኣሽቱ ቆልዑ ኵነታቶም ከመይ ከም ዘለዉ ኩሉ ግዜ ክገልጹ ከምዘይኽእሉ ዘክር፡ ግና ቁሪምሪም፡ 
ቀጨውጨውን ጸርጸር ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እንተ ደኣ ብዛዕባ ሓሚሙ ዘሎ ውላድኩም ተሻቒልኩም ኩሉ 
ግዜ ምስ ቀዋሚ ሓኪምኩም ወይ ህጹጽ ሕክምና ክትራኸቡ ግድን ኣለኩም።
እንተድኣ እቲ ቆልዓ በርቲዕዎ ወይ’ውን ተሻቒልኩም: ምስ ሓኪምኩም ወይ ህጹጽ ሕክምና/legevakt ተራኸቡ።

እወ

ኣይፋልን


