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ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ
1. ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ክንዳይ ሓደገኛ እዩ?
እቶም ዝበዝሑ ሰባት ፈኲስ ምልክታት እዮም ዘርእዩ፡ ካልኦት ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ ገሊኦም ድማ ክሞቱ ይኽእሉ። ስለዚ
ድማ እዩ ኩልና እቲ ክንገብሮ ዝግብኣና ክንገብር ዘለና መታን ነዚ ምልባዕ ሕማም ክንክዮ።
2. ኣብ ሞንጎ ኮሮና ቫይረስን ኢንፍልዌንዛን (ጉንፋዕ) ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ?
ኮሮና ቫይረስን ኢንፍልዌንዛን፡ ክልቲኦም ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ዘምጽኡ እዮም። እዚኦም ክልተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቫይረስ
ኮይኖም፡ ኮሮና ቫይርስ ድማ ንገሊኦም ብርትዑን ህጹጽ ዝኾነ ሽግር ምስትንፋስ ወይ ድማ ድኻም ሳንቡእ ከምጽኣሎም ይኽእል።
እዚ ሓድሽ ቫይረስ ብምዃኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ይገብሮ፡ ምኽንያቱ ነዚ ቫይረስ ተጻዋርነት ዘለዎ ሰብ ስለ ዘየለን ክሳብ ሕጂ ድማ
ክታበት ስለ ዘይብልናን ዳርጋ ኵሉ ሰብ ክመሓላለፎ ይኽእል እዩ።
3. ምልክታት ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዮም?
እቶም ንቡራት ምልክታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፣ ቃንዛ ኣብ ጎሮሮ፡ ምስዓል፡ ረስንን፡ ቃንዛ ጭዋዳታታትን እዮም። ንገሊኦም
ውጽኣትን ቃንዛ ከብድን ይገብረሎም። ገለ ገለ ድማ ናይ ምስትምቓርን ምሽታትን ስምዒታቶም ክጠፍእ ይኽእል። እቲ ምልክታት
ሕማምን እቲ ክብደት ሕማምን፡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣዝዩ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ቆልዑን መንእሰያትን ብዙሕ ግዜ ቀሊል ወይ
ውሑድ ምልክታት እዮም ዘርእዩ።
4. ሓደ ሰብ ምልክታት ከይኣርኣየ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎ ይኽእል'ዶ? ምልክታት ሕማም ዘይብሉ'ኸ ንኻልእ ሰብ ከመሓላልፍ ይኽእል'ዶ?
ገለ ሰባት ምልክታት ሕማም ከየማዕበሉ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎም ይኽእል እዩ። እዚ ብቀንዱ ኣብ ቆልዑን ኣባጻሕን (መንእሰያትን) ዝርአ
እዩ። እቲ ቀንዲ ምልባዕ ሕማም ዘጋጥም፡ እቶም ሰባት ምልክታት ሕማም ኣብ ዘለወሎም ግዜ እዩ። ግና ልክዕ ቅድሚ ምልክታት ሕማም
ምርኣይ'ውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ምልክታት ዘይብሎም ሰባት ንኻልኦት ከመሓላልፉ ይኽእሉ ድዮም ግና ክሳብ ሕጂ ንፈልጦ ነገር
የለን።
5. ሓደ ሰብ ንኽንደይ እዋን እዩ ሓሚሙ ዝጸንሕ?
ኣብዚ ፍልልይ ኣሎ ግና እቶም ቀንዲ ኣንፈታት (መስርሓት) ከምዚ ይመስሉ:
•

•
•

ቀሊል ጕዕዞ ሕማም፡ (እቶም ዝበዝሑ ከምዚ ተርእዮ ዘለዎም ሕሙማት፡ ዳርጋ ሾሞንተ ካብ ዓሰርተ ኣቢሎም ይኾኑ):
እቶም ምልክታት ሕማም ኣብ ውሽጢ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን ይጠፍኡ። ዳርጋ ሳሕቲ እዩ ድማ ሕክምናዊ ሓገዝ
ዘድልዮም።
ማእከላይ ጕዕዞ ሕማም: ድሕሪ 4-7 መዓልቲ ቀሊል ምልክታት ይራኣዮም፡ ገለ ካብዚኦም ሕማም ነድሪ ሳንቡእ ምስ
ዓጽረ ትንፋስ፡ ሰዓልን፡ ዝበርተዓ ረስንን የማዕብሉ። ገለ ካብዚኦም ድማ ኣብ ሆስፒታል ምእታው የድልዮም።
ከቢድ ጕዕዞ ሕማም: ተመሳሳሊ ከም ማእከላይ ጕዕዞ ሕማም ኮይኑ ግና ብተወሳኺ ክኣ ሓገዝ ምስትስንፋስ ዘድልዮም
እዮም። እዞም ኣብ ማእከላይን ከቢድን ጕዕዞ ሕማም ዘለው ሕሙማት፡ ካብ 3-6 ሰሙን እዚ ምልክታት'ዚ ክህልዎም
ይኽእል እዩ። ገለ ውሑዳት ካብኣቶም ብብርቱዕ ይሓሙን ይሞቱን።

6. እዚ ሕማም ብኸመይ ይመሓላለፈካ?
እዚ ሕማም ልክዕ ከም ሰዓልን ኢንፍሉዌንዛን፡ እቲ ቫይረስ ካብ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕሙም ሰብ ብሰለስተ መንገዲ ይመሓላለፍ:
•

ብመንገዲ ትንፋስ፡ ማለት እቲ ሕሙም ምስ ዝህንጥስ ወይ ዝስዕል እቲ ቫይረስ ናብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ በቲ ዝስሕቦ
ኣየር፡ ወይ እቲ ቫይረስ ምስ ልፋጭ ናይ ዓይንኻ፡ ኣፍንጫኻ ወይ ኣፍካ ምስ ዝተናኸፍ ይመሓላለፍ።
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•
•

ብቀጥታዊ ምትንኻፍ፡ ማለት እቲ ዝሓመመ ሰብ ቫይረስ ኣብ ኢዱ ሃልይዎ ምስ ካልእ ሰብ ክተናኸፍ ከሎ፡ ድሕሪ"ዚ
እቲ ዝተተንከፈ ሰብ ኣእዳዉ ምስ ልፋጫዊ ክፋል ዓይኑ፡ ኣፍንጭኡ ወይ ኣፉ ምስ ዝትንከፍ ይመሓላለፍ።
ዘይቀጥታዊ ምትንኻፍ (ብተዘዋወሪ መንገዲ)፡ እቲ ቫይረስ ኣብ ንብረት ገዛ፡ ኣቁሑት ወይ ኩሉ ዝትንከፍ ነገራት ማለት
(ንኣብነት መኽፈቲ/ማኒልያ ማዕጾ፡ ኪቦርድ ናይ ኮምፒተር፡ ቴሌፎንን መሰልቶምን) ብምህንጣስ/ምስዓል ወይ ድማ እቲ
ሕሙም ዝተንከፎም እሞ ብድሕሪኡ ድማ ካልኦት መጺኦም ዝትንክፍዎ።

7. ኣነ ብኸመይ ንከይምሓላለፈኒ ክከላኸል ይኽእል?
እቲ ኣዝዮ ኣገዳሲ ርሕቀት ምሕላው፡ ጽቡቕ ጽሬት ኣእዳው ምህላውን ጥንቃቐ ዘለዎ ልምዲ ኣሰዓዕላ ምህላውን እዮም። እቲ
ቫይረስ ካብ ኣእዳውና ብመንገዲ ኣፍ፡ ዓይኒን ኣፍንጫን ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ኣእዳውካ ብዙሕ ግዜን ጽቡቕ ጌርካን ብፍላይ ድማ
ድሕሪ ምስዓል/ምህንጣስ፡ ድሕሪ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ምጽናሕካ፡ ቅድሚ መግቢ ምስራሕካ፡ ቅድሚ ምምጋብካ ወይ ድማ ብርኡይ
ኣእዳውካ ምስ ዝረስሕ፡ ብማይን ሳሙናን ተሓጸቦ። ሞንጎ ኣጻብዕትኻ፡ ዓባይ ዓባይቶኻ፡ ጉንቦ ኢድካን፡ መለጋግቦ ኣእዳውካን
እንተወሓደ ን20 ካልኢት / sekunder ሕጸቦ።
8. እንተድኣ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፈ ኔሬ'ሞ ሓውየ ነቲ ቫይረስ ካብ ኣካላተይ ንሓዋሩ ኣጥፊኤዮ ማለት ድዩ?
ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕብኡ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ኣሎ። ግና ሓንሳብ ምስ ሓመምካ ምክልኻል እቲ
ሕማም ኣጥሪኻ ወይ ድማ ገለ ደረጃ ተጻዋርነት ኣጥሪኻ ኣሎኻ ኢልና ንኣምን። ክሳብ ክንደይ ክጸንሕ ይኽእል እቲ ተጻዋርነት ግና
ኣፍልጦ የብልናን።
9. ጸረ ነብሳት መድሃኒት / antibiotika ምውሳድ ንምክልኻል ይሕግዝ'ዶ?
ኣይፋል፡ ጸረ ነብሳት / antibiotika ኣብ ባክተርያ ጥራሕ እዩ ዘድምዕ፡ ኣብ ቫይረስ ኣይድምዕን እዩ። ኮሮና ቫይረስ ሓደ ቫይረስ
እዩ፡ ስለዚ ጸረ ነብሳት (ንይከሕዘካ ኢልካ ንምልክኻል) ወይ ንምፍዋስ እቲ ሕማም ኢልኩም ከይትጥቀሙ።
10. መድሃኒት ወይ ክታባት ጸረ ኮሮና ኣሎ'ዶ?
ክሳብ'ዚ ዕለት'ዚ ክታበት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ኣይተረኸበን ዘሎ ግና ክታበት ንምምዕባል ምርምራት ይካየድ ኣሎ። ካልኦት ኣብ
ዕዳጋ ዘለዉ መድሃኒታት ንኮሮና ንምሕካም ክሕግዙ ዝኽእሉ እንተኾይኖም'ውን ምርምራት ይካየድ ኣሎ።
11. ኮሮና ቫይረስ ሒዙኒ ኣሎ ኢለ እንድሕር ጠርጢረ እንታይ ክገብር ኣሎኒ? መኣስ እየ ሓገዝ ካብ ሓኪም ክሓትት ዘለኒ?
እንተድኣ ኮሮርና ቫይረስ ተመሓላሊፉኒ ኣሎ ኢልካ ጠርጢርካ ንቀዋሚ ሓኪምካ ቀልጢፍካ ኣዛራርቦ። እንተድኣ ብርቱዕ ረስኒን
ዓጽረ ትንፋስን ሃልዩካ ብቅልጡፍ ንቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና በዚ ቁጽሪ (ቴሌፎን 116 117) ኣዘራርቦም።
እንተድኣ ኣዝዮም ብርቱዓት ምልክታት ሕማም ሃልዩምካ ቴሌፎን ቁጽሪ 113 ደውል።
12. እንተድኣ ተመሓላሊፉኒ ኣሎ ኢለ ጠርጢረ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ስቕ ኢለ ክኸይድ ይኽእል'ዶ?
ኣይፋል። ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል (ቴሌፎን 116 117) ፡ ሽዕኡ እንታይ ክትገብር ከምዘሎካ
ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ። መታን እቲ ሕማም ከይላባዕ ኣቐዲምካ ምድዋል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
13. ዝሓመምኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ፡ መርመራ ድማ ክገብር ደልየ፡ ኣበይ ከይደ መርመራ ክገብር ይኽእል?
ንቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ብ (ቴሌፎን 116 117) ኣዘራርቦም፡ ንሶም መርመራ ዘድልየካ እንተኾይኑ
ክግምግሙ እዮም። ትካላት ጥዕና ንዅሉ ክምርመር ዝደሊ ክንምርምር ዓቕሚ የብልናን፡ ግና እቲ ናይ ምምርማር ዓቕሚ ንምዕባይ
ይስረሓሉ ኣሎ።
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14. እንተድኣ ሓሚመ እሞ ኸኣ በይነይ ዝነብር ኮይነ፡ ኣስፔዛ መን ክገዝኣለይ እዩ? እንተድኣ እንዳበርትዓኒ ከይዱ መን' ከ ክከታተለኒ እዩ?
እንተድኣ ሓሚምካ እሞ ድማ በይንኻ ትነብር ኴንካ፡ ምስ ቤተሰብካ፡ ኣዕሩኽትኻ፡ መሳርሕትኻ ወይ ጎረባብትኻ ተራኺብካ ከም
ዝሓመምካ ግለጸሎም። ኣስፔዛ ንምግዛእ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ድማ ሕተቶም። እንተድኣ ፈጺሙ ዝሕግዝ ዘይብልካ
ኮይኑ፡ ንቀዋሚ ሓኪምካ ሓሚምካ ከም ዘለኻን፡ በይንኻ ድማ ከም ትነብርን፡ ሓገዝ ከም ዘድልየካ ክትነገሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ካብ ምምሕዳርካ ወይ ዞናኻ ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድላት ኣሎ። ከምኡ'ውን ብዙሓት ወለንታውያን ማሕበራት ክሕግዛኻ
ዝኽእላ'ውን ኣለዋ።
15. እንተድኣ ሓደ ካብ ስድራቤትና ሓሚሙ ብኸመይ ክነግልሎ ንኽእል? ንሕና ተጸቓቒጥና ኢና ንነብር።
ኣብ ጸቢብ ቦታ ትነበሩ እንተ ዄንኩም ነቲ ሕሙም ምግላል ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና እንድሕር መደቀሲ ክፍሊ
ኣሎኩም ኮይኑ እቲ ሕሙም ኩሉ ግዜ ኣብቲ መደቀሲ ይገለል፡ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ሳሎንን ክሽነን ይዅኑ። ኣብዚ ጽቡቕ
ጽሬት ምትግባር፡ ምሕጻብ ዓይኒ ምድርን መሕጸቢ ሰብነትን ድሕሪ እቲ ሕሙም ምስ ተጠቀመሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሸሓኒ፡ ማንካ
ፋርኬታን ኩባያን ሽዑ ሽዑ ክሕጸቡ ኣለዎም።
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ኣብ መዓልታዊ ሂወት እንታይ ምግባር'ዩ ቅቡል
1. ስለምንታይ ዝተፈላለየ ምኽሪ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይወሃብ፡ ነየናይ'ከ ክስዕብ ኣሎኒ?
ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተረኽበ ተሞክሮን ኣታኣላልያን ናይዚ ሕማም፡ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ሃገር ልክዕ ከምኡ
ከተተግብር ዘሎካ። እቶም ኣብ ኖርወይ ዝወሃቡ ምኽርታት፡ ኣብ ምርምር፡ ብዘለና ፍልጠትን ኩነታት ኖርወይን መሰረት ዝገበሩ
እዮም። እቶም መምርሒታት፡ ኣብ ሓድሽ ሓበሬታን፡ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ኩነታትን መሰረት ብምግባር ዝቐየሩ እዮም። እዚ ስለ ዝኾነ
ድማ ኩሉ ግዜ እቶም ካብ ሰበ ስልጣን ኖርወይ ዝወሃብ ምኽርታትን መዓልታዊ ምዕባለን ተኸታተል።
2. ናብ ድኳን ወይ ፋርማቻ (ቤት መድሃኒት) ክኸይድ ይኽእል'ዶ?
ምሉእ ጥዕና እንትሃልዩካ ናብ ዱኳን ይኹን ፋርማቻ ክትከይድ ትኽእል ኢካ። ካልኦት ዝሕዝዎ ዝተነከፍ ነገር ካብ ምትንካፍ
ተቖጠብ፡ ካብቶም ካልኦት ሰባት ኣብቲ ድንኳን ዘለው ድማ ርሕቀትካ ሓሉ። እንተድኣ ምልክታት ሃልዩካ ግና ካብ ገዛኻ
ከይትወጽእ። ካልኦት ኣስፔዛ ክገብሩልካ ሕተት።
3. ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ሓደገኛ ድዩ?
ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ሓደጋ የብሉን፡ ግን መታን ምሕላፍ ኮሮና ሕማም ንምንካይ ዕድል እንተሃልይካ እንተ ዘይተጠቐምካ
ይሓይሽ። ትኽእል እንተ ዄንካ ብሽክለታ ወይ ብእግሪ ምጕዓዝ እቲ ዝበለጸ እዩ።
4. እንተድኣ ኣልኮል መጽረይ ኢድ ኣብ ድኳን ወይ ፋርማቻ ክንገዝእ ዘይክኢልና እንታይ ክንገብር ኣሎና?
ኢድካ ብማይን ሳሙናን ጌርካ ኣጽሪኻ ምሕጻብ ካብ ኣልኮል መጽረዩ ኢድ ንላዕሊ ዝሓሸ ውጽኢት ኣለዎ።
5. ቤተሰበይ ወይ ኣዕሩኽተይ ክበጽሑኒ ይኽእሉ'ዶ?
በጻሕቲ ክመጹኻ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግና ውሑዳትን ብዝተኻኣለ መጠን ድማ ዘይቀያየሩ፡ ሓደ ዓይነት ሰባት እምበር
ዝተፈላለዩ ሰባት መዓልታዊ ክኾኑ የብሎምን። እቲ ዝበለጸ ድማ ካብ ገዛ ወጻኢ ምርኻብ እዩ። ምስ ካልኦት ክትራኸብ እንተ
ደሊኻ ርሕቀትኹም (እንተወሓደ 1-2 ሜትሮ) ይሃልኹም። እቲ ዝበለጸ ብቴሌፎን ወይ ቪድዮ ምርኻብ እዩ። ብፍላይ ድማ
እንተድኣ ንስኻ ወይ የዕሩኽትኻ ወይ ቤተሰብካ ኣብ ክሊ ሓደጋ ሃሊኹም፡ ንስኻትኩም ሕማም ከይተመሓላልፉን ንዓኻትኩም
ከይሓልፈኩምን ጸቡቕ ዕድል ይፈጥረልኩም።
6. ደብዳቤ ወይ ፖስታ ምኽፋት ውሑስ ድዩ (የተአማምን ድዩ)? ቅድሚ ምሓዘይ እንታይ ክገበር ኣሎኒ?
እወ፡ የተአማምን እዩ። ደብዳቤ ወይ ፖስታ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። ኣዝዩ ጸቢብ ዕድል እዩ ዘሎ በዚ ንክመሓላለፍ። ኣብ ደገ
ጸኒሕካ ምስተመለስካ ኢድካ ምሕጻብ ግና ልቦና እዩ።
7. ንሰለስተ ካብ ናይ ቀረባ መሓዙተይ ሓቒፈ ክስዕሞም ይኽእል'ዶ?
ኣይፋል፡ ብዘይካ'ቶም መናብርትኻ፡ ንካልኦት ሓቚፍካ ምስዓም ወይ ብኢድ ሰላምታ እንተዘይገበርካ ይምረጽ።
8. ንገዛን ክዳውንቲን ብኸመይ መንገዲ ክሓጽቦ ኣሎኒ?
እቲ ንቡር መተሓጻጸቢ ጌርካ ገዛኻን ክዳውንትኻን ኣጭርቅትኻን ክትሓጽቦ ትኽእል ኢኻ። እቶም መዓልታዊ ትትንክፎም ነገራት፡
ማለት ከም ጣውላ ናይ ክሽነ፡ ካልእ ጣውላታት ናይ ገዛ፡ መኽፈቲ ማዕጾ፡ ማዕጾ ናይ መዝሓሊት (ፍሪጎ) ማዕጾ ናይ ከብሕን
ካልኦትን ኣጽቢቕካ በብግዜኡ ተደጋጋሚ ሕጸቦም።
9. ቆልዑት ምስ ንሕድሕዶም ክጻወቱ ወይ ብሓባር ክኾኑ ይኽእሉ'ዶ? መንእሰያት'ከ?
ቆልዑን መንእሰያትን ምስ ኣሕዋቶም ከምቲ ልምዶም ብሓባር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ንቆልዑ ወለዶም ዝተፋትሑ ኣብ
ዝተፈላለየ መንበሪ ገዛ እንዳተመላለሱ ዝነብሩ'ውን የጠቓልል እዩ።
ምስ ካልኦት ምርኻብ ዝምልከት ግና ብዝተኸኣለ መጠን ምውሓዱ እዩ ዝምረጽ። ካብ 1-2 ዘይበዝሑ ቀወምቲ መጻውቲ
ክህልውኻ ፈትን፡ ክሳብ'ዚ እዋን ዝሓልፍ ድማ ምስኣታቶም ጥራሕ ኩን። እዚ ንመንእሰያት'ውን ዝምልከት እዩ። ካብ ሓደ ሜትሮ
ዘይውሕድ ርሓቀት ይሃሉኻ። ምስ ካልኦት ብኻልእ መንገዲ፡ ከም ቴሌፎን ናይ ቪድዮ ዝርርብ ብምግባር ጥራሕ ተራኸብ።
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ካብ ኣብ ውሽጢ ገዛ፡ ኣብ ግዳም ክትራኸቡ ይሓይሽ። እቲ ርክብ ካብ ሓሙሽተ ሰባት ዘይሓልፍን ንሓጺር ሰዓታትን ክትገብርዎ
ፈትኑ። ካብ መጻወቲ ቦታታት ወይ ብዙሓት ቆልዑ ዘለውዎ ቦታታት ክትርሕቁ ፈትኑ። ኣብዚ እዋን'ዚ መሓዝትኩም ምሕዳሮም
ምምጻእ ኣጉድሉ። ኣእዳውኩም ቅድሚ ጸወታን ኣብ ሞንጎ ጸውታን ድሕሪ ጸወታ ምውድኡን ጽቡቕ ጌርኩም ተሓጸቡ። ጽቡቕ ናይ
ምስዓል ጽሬት ይሃሉኻ።
ቆልዑን መንእሰያትን ምልክታት ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ዘለዎም ኣብ ገዝኦም ክኾኑ ኣለዎም። ብዘይካ ምስ ስድራቤቶም ምስ
ካልኦት ቆልዑን መንእሰያትን ክራኸቡ የብሎምን። እዚ ዋላ ኣብቲ ፈኵስ ምልክታት ሕማም 'ውን ዘገልግል እዩ። ቆልዑን
መንእሰያትን ኣብ ገዝኦም ተገሊሎም ወይ ተወሺቦም ዘለዉ፡ ብዘይካ ምስቶም መናብርቶም ዝኾኑ ቆልዑን መንእሰያትን ምስ
ካልኦት ካብ ገዝኦም ወጻኢ ዘለው ክራኸቡ የብሎምን።
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ኣብ ክሊ ሓደጋ ጉጅለታት ዘለዉ
1. መን እዮም ኣብ ክሊ ሓደጋ ጉጅለ ዘለዉ?
እንተድኣ እዘን ዝስዕባ ነጥብታት ዝምልከታኻ ኮይነን ንስኻ ኣብ ክሊ ሓደጋ ጉጅለ ኣለኻ ማለት እዩ
•
•
•

ልዕሊ 65 ዓመት ዕድሜ
ዓቢ ኴንካ'ሞ ሕማም ልቢ፡ ሕማም ሳንቡእ ፡ ሕማም ሽኾር፡ መንሽሮ ወይ ደም ብዝሒ ሃልይካ
ምናልባት'ውን እንተድኣ ዓቢ ኴንካ'ሞ ከራሽ (ህዝርጥና) ወይ ሽጋራ ተትክኽ ኴንካ

2. ንኣባሓጎታትን ዓባያታትን ምብጻሕ ሓደገኛ ድዩ?
እንተድኣ ኣባሓጎታትካን ዓባያታትካን ኣብ ክሊ ሓደጋ ዘለው ኮይኖም ኣዝዩ ኣድላዪ እንተዘይኮይኑ እንተዘይበጻሕካዮም ይምረጽ።
ብቴሌፎን ወይ ቪድዮ ርኸቦም።
3. ኮሮና ቫይረስ ንሓደ ሕማም ሽኮርን ደም ብዝሕን ዘለዎ ካብ ሕማም ሽኮር ጥራይ ዘለዎ ዝያዳ ንላዕሊ ሓደጋኛ ድዩ?
ብፍላይ ዓበይቲ ኮይኖም ሓደገኛ ረቛሒታት ዘለዎም ሰባት፡ ከቢድ ጉዕዞ ሕማም ኮቪድ-19 ከጋጥሞም ዝኽእል። እቲ ሕማም ምስ
ዕብየትን ብዙሒ ረቛሒታትን ክብደቱ ይዓቢ እዩ።
4. ኣብ ክሊ ሓደጋ ዘለኹ ምስ ዝኸውን እንታይ ክገብር ይግብኣኒ?
ንስኻ ኣብ ክሊ ሓደጋ ዘለኻ ብዝያዳ ኣጸቢቕካ ኣብ ጽሬትን፡ ርሕቀት ካብ ካልኦት ሰባት ምሕላውን ጥንቑቕ ክትከውን ይግብኣካ።
ብተወሳኺ ነቶም ሓፈሻዊ ምኽርታት ጽሬትን፡ ምሕላው ርሕቀትን እዞም ዝስዕቡ ምኽርታት'ውን ክትስዕቦም ይግብኣካ።
•
•
•
•
•
•

•

•

ኣድለይቲ መድሃኒታት ኣብ ገዛ ከምዝህልውኻ ግበር። እቶም ትወስዶም መድሃኒታትካ ከም ቀደምካ ቀጽሎም። ምስ
ቀዋሚ ሓኪምካ ብምምኻር ጥራሕ ለውጢ ግበር። ካልእ ሓበሬታ እንተዘይተዋሂቡካ ኣብ ቆጸራ ሕክምናኻ ተረኸብ።
ኩነታት ጥዕናኻ ንምሕላው ምንቅስቓስ እግሪ ጉዕዞ ግበር ግን ብዙሓት ሰባት ዘለውዎ ቦታ ኣይትኺድ።
እንተድኣ ተኽእሎ ኣሎካ፡ ብፍላይ ኣብ እዋን ጻዕቂ ሰብ ዘለዎ ግዜ፡ ምጥቃም ህዝባዊ መጉዓዝያ ዶብ ግበረሉ።
ምልክታት ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ምስ ዘለዎም ሰባት ብሓባር ካብ ምዃን ተቖጠብ።
ህጻናት ካብ ምሕላው ተቖጠብ። ኣብ ዝበዝሕ እዋን እዚኣቶም ቀሊል ወይ ወላ ሓንቲ ምልክታት ኮቪድ-19 ኣየርእዩን
እዮም። ንዓኻ ኣብ ክሊ ሓደጋ ዘለኻ ከመሓላልፉልካ ግን ይኽእሉ እዮም።
እንተድኣ ካብ መናብርትኻ ምሉእ ጥዕና ዘይስምዖም ሰባት ሃልዮም፡ ብፍላይ ድማ (ጥርጣሬ ኩቪድ-19) ፡ ምስ እዚኦም
ምርኻብ ዶብ ግበረሉ። እንተድኣ ዕድል ሃልዩካ በይንኻ ኣብ ናትካ ክፍሊ ክትከውንን ናትካ ዓይኒ ምድርን/መሓጸብ
ሰብነት ክህልወካን ተመራጺ እዩ። እንተድኣ እዚ ዘይክኣል ኮይኑ፡ ርሓቀትካ ሓሉን ናይ በይንኻ ሽጎማኖን ካልእ ኣድለይቲ
ነገርታን ኣብ ዓይኒ ምድሪ/ መሕጸቢ ሰብነት ግበር።
ሰራሕተኛታት ኣብ ክሊ ሓደጋ ጉጅለ ዘለዉ፡ ምስ ወሃቢ ስራሕ ብምርድዳእ ውልቃዊ ኩነታት ንሓደጋ ከእትዎም
ዝኽእል ብምግምጋም ኩነታት ስራሖም ንዕኦም ብዝሰማምዕ ከጣጥሑሎም ይግባእ። ብሓኪም ዝወሃብ ዕረፈቲ ምውሳድ
ዝምከር ኣይኮነን፡ ብዘይካ ኣብ ቦታ ስርሓኩም ምትዕርራይ ክግበር ዘይክእል እንተ ኮይኑ።
ህልው ምዕባለ ናይዚ ኩነታት ኣብ ናይ ከባቢኻ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ መረበብ ፎልከሀልሰኢንስቲቱት
(Folkehelseinstitutt) / መርበብ ሄልሰኖርገን helsenorge.no ተኸታተል።

5. ኣነ ምስ ሓደ ኣብ ክሊ ሓደጋ ጉጅለ ዘሎ ሰብ እየ ዝነብር። ንዕኡ ሕማም ከየመሓላልፈሉ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ?
ምኽሪ ንቤተሰብ ኣብ ፍሉይ ክሊ ሓደጋ ዘሎዉ ሰባት:
•
•

እቶም ሓፈሻዊ ምኽርታት ናይ ጽሬትን ምሕላው ርሕቀት ተኸተሎም።
እንተድኣ ምልክታት ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ኣሎካ ወይ ምሉእ ጥዕና ዘይስምዓካ ሃልዩ ርሕቀትካ ሓሉ። ተኽእሎ
እንተሃልዩ ኣብ ናትካ ክፍሊ ተፈለ፡ ኣብኡ ኸኣ ደቅስ፡ ናትካ ዓይኒ ምድሪ / መሕጸቢ ሰብነት ይሃሉኻ። እዚ ዘይክኣል
እንተኾይኑ ርሕቀትካ ምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናይ በይንኻ ሽጎማኖን ካልእ ዘድልየካ ነገራትን ኣብ ዓይኒ
ምድሪ/መሕጸቢ ሰብነት ግበር።
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ምጥቃም ተራ መደበር ሕክምናታት
1. ኣብ ቆጸራይ ንሆስፒታል ምኻድ ንዓይ ሓደገኛ ድዩ?
ኣንተድኣ ካብ ሆስፒታል ቆጸራ መጻዋዕታ መጺኡካ፡ ኣብ ቆጸራኻ ክትርከብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሆስፒታላት እቲ ለበዳ ኣብ
ሆስፒታላት ከይዝርጋሕ ኣዝዩ ተሪር ቁጽጽር ኣተኣታትየን ኣሎዋ። እንተድኣ ተወሺብካ ኣለኻ ወይ ምልክታት ሕማም ስርዓተ
ምስትንፋስ ኣሎካ ቴሌፎን ብምድዋል ሓብሮም። እቶም ናብቲ ቆጸራ ዝጸውዑኻ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ክሕብሩኻ እዮም።
2. ናብ መደበር ጥዕና ክትከይድ ከለኻ ዘድልየካ እንተ ኮይኑ ተርጓማይ ክቕርቡልካ መሰል ከምዘለካ ዘክር።
ናብ ቆጸራኻ ክትከይድ ከለኻ፡ ግዴታ ንዓኻ ዘድልየካ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ሰብ ምሳኻ ኣይትማላእ። እዚ ንኻልኦት ሕሙማትን
ሰብ ሞያ ጥዕናን ካብ ምልባድ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ።
3. ሕጂ ናብ ቀዋሚ ሓኪመይ ክኸይድ ይኽእል'ዶ?
ኣብ ቀዋሚ ሓኪምካ ንምኻድ ይኹን ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜኻ ንምኻድ ኣይትፍራህ። እንተድኣ ተወሺብካ ኣለኻ ወይ ምልክታት
ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ኣሎካ፡ ቴሌፎን ብምድዋል ሓበሬታ ሃቦም። ሓደ ሓደ ቀወምቲ ሓካይም ብቪድዮ ሕክምናዊ ምኽሮም
ይህቡ እዮም። እንተድኣ ቀዋሚ ሓኪምካ ብኣካል ክትመጽእ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኣሚኑ፡ ናብቲ ክሊኒክ መጺእካ ሕክምናዊ ሓገዝ
ክትረክብ ክንግረካ እዩ። ናብ ናይ ሓኪም ቆጸራ ክትከይድ ከለኻ ዘድልየካ እንተ ኮይኑ ተርጓማይ ክቕርቡልካ መሰል ከምዘለካ
ዘክር።
4. ናይ ቆልዑ ክታባተን ናይ ሓኪም ምክትታልን ከም ቀደሞም ድዮም ዘለው፧
እወ! ቆልዑ ከምቲ ስሩዕ ክታበቶም ክወስዱ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ኣገዳሲ እዋን'ዚ ክልእ ዓይነት ሕማማት ክባራዕ
ኣይንደልዮን ኢና። ናብቲ ቆጸራ ምክትታል'ውን ከም ቀደምካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ። ግና ንስኻ ወይ እቲ ሕጻን ሓሚምኩም ወይ
ተወሺብኩም እንተ ኣለኹም፡ ናብቲ መደበር ጥዕና ወይ ቤት ጽሕፈት ቀዋሚ ሓኪምኩም ብምድዋል ሓድሽ ቆጸራ ውሰዱ። ሓደጋ
ለበዳ ንምንካይ፡ ሓደ ካብ ወለዲ ጥራሕ እዩ ምስቲ ሕጻን ክመጽእ ዘለዎ። ኣብ ቆጸራ ናይ መደበር ጥዕና ክትከይድ ከለኻ፡ ዘድልየካ
እንተ ኮይኑ ተርጓማይ ክቕርቡልካ መሰል ከምዘለካ ዘክር።
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ኮሮና፡ ጥንስን ምጥባውን
1. ኮሮና ቫይረስ ንጥንስቲ ሓደገኛ ድዩ?
ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥኑሳት ብፍሉይ ንኮሮና ቫይረስ ዝተቃልዓን ከቢድ ሕማም ከምዘማዕብላን ዝእንፍት ነገር ኣዝዩ ውሑድ እዩ
ዘሎ። ንጥኑሳት ዝወሃብ ምኽርታት ምክልኻል ለበዳ፡ ካብቲ ንኻልእ ህዝቢ ዝወሃብ ዝፍለ ኣይኮነን።
ጥኑሳት ሓዳሪ ሕማም ዘለወን ወይ ሕልኽላኽ ናይ ጥንሲ ዘለወን፡ ዝያዳ ጥንቃቐ ክግብራ ኣለወን፡ ወይ ኣብ ስራሕ ሕድገታት
ምግባር ዘድልየን ኮይኑ፡ ምስ ቀዋሚ ሓኪመን ክዘራረባሉ ኣለወን። ብሓኪም ዝወሃብ ዕረፍቲ ምውሳድ ዝምከር ኣይኮነን፡ ብዘይካ
ኣብ ቦታ ስርሓን ምትዕርራይ ክግበር ዘይከኣል እንተ ኮይኑ።
2. እንተድኣ ኣደ ተለቢዳ ሃልያ፡ ምስ ሓረሰት እቲ ናጽላ ካብኣ ተወሲዱ ይግለለ ድዩ?
እንተድኣ ልክዕ ቅድሚ ምሕራስኪ ወይ እንዳሐረስኪ ከለኺ ኮሮና ቫይረስ ከምዘለኪ ተፈሊጡ፡ ናይ በይንኺ ክፍሊ ክወሃበኪ፡
እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ምሉእ መከላኸሊ ለበዳ ክኽደኑ እዮም። ንስኺ ውን መሸፈኒ ኣፍ/ኣፍንጫ ክትገብሪ የድልየኪ ትኾኒ
ኢኺ። ብኸቢድ ዝሓመመኪ እንተዘይኴንኪ ወይ ናጽላኺ ቅድሚ እዋኑ ዝተወለደ ወይ ከቢድ ሕማም ዘይብሉ ኮይኑ ምስ
ውላድኪ ብሓባር ክትኮኒ ትኽእሊ ኢኺ። ጨንፈር መሕርስን- ሓደሽቲ ሕርስን ኖርወይ (Føde- og nyfødtavdelingene i
Norge) ንዓኽን ንናጽላኽን ኣገለግሎት ክህብ ብሰፊሕ ተዳልዩን ብኸመይ ክሕግዛኹም ከም ዘለዎ ውን ጽቡቕ ዝኾነ መምርሒታት
ኣዳልዩ እዩ ።
3. ኮሮና ከሎኒ ከጥቡብ ይኽእል'ዶ?
ጥዑያት ኣዴታት ምልክታት ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ዘይብለን ወይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይብለን ዝተረጋገጸ ከጥቡባ ይኽእላ
እየን። ኣዴታት ምልክታት ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ዘለወን ወይ ኮሮና ቫይረስ ከምዘለወን ዝተረጋገጸ ከጥቡባ ይኽእላ እየን፡ ግና
መታን ምልባዕ ሕማም ክከላኸላ፡ እዞም ተወሰኽቲ ምኽርታት ክኽተላ ይግብኣን፡
•
•

•

•
•
•
•

ኣብ ኩሉ ምስ ቆልዓ ዝግበር ቀረባ ኣካላዊ ርክብ ጽቡቕ ጽሬት ኣእዳው ምትግባር። ኣደ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ቆልዓ ምጥባዋ
ኣጸቢቓ ኣእዳዋ ክትሕጸቦ ኣለዋ።
ከምቲ ንገጽ ክትሕዞ የብልካን ዝብል መምርሒ ንኹሉ ተነጊርዎ ዘሎ፡ ብተመሳሳሊ ድማ ኣደ ኣጥባታ ክትሕዞ የብላን።
እዚ ለበዳ ሕማም መጀመርታ ካብ ኢዳ ናብ ጡባ፡ ብእኡ ኣቢሉ ድማ ናብቲ ዕሸላ ንኸይሓልፍ እዩ። ኣድላዩ ኣብ ዝኾነሉ
ኣጥባት ብማይን ሳሙናን ክሕጸቡ ይኽእሉ እዮም። ኣልኮል ግና ኣብ ጡብ ኣይትጠቐሚ።
ኣደ ብቀጥታ ናብቲ ዕሸል ገጻ ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ኣይግብኣን። ኣብ ዘይትጥብበሉ እዋን ቁሩብ ርሕቀት ካብቲ ዕሸል
ሓልዊ። እንተድኣ ኣደ እንዳ ኣጥበወት ከላ ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ደልያ ካብቲ ዕሽል ዘለዎ ኣንፈት ንንየው ገጻ
ብምግባር ኣብ ሶፍት ናይ ኣፍንጫ ክትህንጥስ ወይ ክትስዕል ኣለዋ።
ንብምሉኡ እቲ ገዛ እንኮላይ፡ ከም በዓል መትሓዚ ማዕጾ፡ ሞባይል ቴሌፎንን መሰልቶምን ብስሩዕ ክውልወሉ ኣለዎም
ወይ ድማ ብኣልኮል ምምካን።
ኣብ ፍሉይ ኩነታት ብሰብ ሞያ ጥዕና ተመኺርኪ እንተ ዘይኮንኪ፡ ብፍላይ ተነቀፍቲ ኣዴታት/ቆልዑ ኣብ ዝህልውሉ
እንተ ዘኮይኑ፡ ኣብ ገዛ መሸፈኒ ኣፍ/ኣፍንጫ ምጥቃም ኣይምከርን እዩ።
ቆልዓ ኣብ ጥቓ ካልኦት ሰባት ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ምልክት ሕማም ዘይብሎም ክኸውን ይኽእል እዩ።
እንተድኣ ምስ ትካላት ጥዕና ተራኺብኪ ኔርኪ እቲ ካብኦም ዝተወሃበኪ ምኽሪ ክትክተልዮ ኣሎኪ።

