
የየየየ    COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    ታማሚታማሚታማሚታማሚ    ከሆኑከሆኑከሆኑከሆኑ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ለለለለ    COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    መንስዔመንስዔመንስዔመንስዔ    በሆነውበሆነውበሆነውበሆነው    ቫይረስቫይረስቫይረስቫይረስ    የተጠቁየተጠቁየተጠቁየተጠቁ    ከመሰሎትከመሰሎትከመሰሎትከመሰሎት    የሚከተሉትንየሚከተሉትንየሚከተሉትንየሚከተሉትን    የጥንቃቄየጥንቃቄየጥንቃቄየጥንቃቄ    እርምጃዎችእርምጃዎችእርምጃዎችእርምጃዎች    በቅደምበቅደምበቅደምበቅደም    ተከተልተከተልተከተልተከተል    በመተግበርበመተግበርበመተግበርበመተግበር    
በሽታውበሽታውበሽታውበሽታው    በቤትዎበቤትዎበቤትዎበቤትዎ    ነዋሪዎችናነዋሪዎችናነዋሪዎችናነዋሪዎችና    ወደአካባቢዎወደአካባቢዎወደአካባቢዎወደአካባቢዎ    ማህበረሰብማህበረሰብማህበረሰብማህበረሰብ    እንዳይዛመትእንዳይዛመትእንዳይዛመትእንዳይዛመት    ለመከላከልለመከላከልለመከላከልለመከላከል    የበኩሎንየበኩሎንየበኩሎንየበኩሎን    ያግዙ።ያግዙ።ያግዙ።ያግዙ።        

ህክምናህክምናህክምናህክምና    ዕርዳታዕርዳታዕርዳታዕርዳታ    ለማግኘትለማግኘትለማግኘትለማግኘት    ከሚደረግከሚደረግከሚደረግከሚደረግ    እንቅስቃሴእንቅስቃሴእንቅስቃሴእንቅስቃሴ    በስተቀርበስተቀርበስተቀርበስተቀር    በቤትዎበቤትዎበቤትዎበቤትዎ    
ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ይቀመጡይቀመጡይቀመጡይቀመጡ    
ህክምና ዕርዳታ ለማግኘት ከሚደረግ እንቅስቃሴ በስተቀር ሌሎች ከቤት ውጭ 
የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ ይታቀቡ። ወደ ስራ፣ ትምህርት ቤትና የጋራ 
መሰብሰቢያ ቦታዎች ከመሄድ ይቆጠቡ። የህዝብ የጋራ የመጓጓዣ መንገዶችን፣ 
ራይድ ሼሪንግ እንዲሁም ታክሲ አይጠቀሙ።  

በቤትዎበቤትዎበቤትዎበቤትዎ    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ካሉካሉካሉካሉ    ሰዎችናሰዎችናሰዎችናሰዎችና    እንሥሣትእንሥሣትእንሥሣትእንሥሣት    ጋርጋርጋርጋር    ግንኙነትግንኙነትግንኙነትግንኙነት    በማቋረጥበማቋረጥበማቋረጥበማቋረጥ    
ተለይተውተለይተውተለይተውተለይተው    ይቆዩይቆዩይቆዩይቆዩ    
ሰዎችንሰዎችንሰዎችንሰዎችን    በሚመለከት፤በሚመለከት፤በሚመለከት፤በሚመለከት፤  በተቻለ አቅም በቤት ውስጥ ከሌሎች ሰዎች ተለይተው 
ለዕርስዎ ብቻ በተመደበ ክፍል ውስጥ     ይቀመጡ/ይቆዩ። የሚቻል ሆኖ ሲገኝ 
ለብቻዎ የተለየ መጸዳጃ ቤት ይጠቀሙ።

እንሥሳትንእንሥሳትንእንሥሳትንእንሥሳትን    በሚመለከት፤በሚመለከት፤በሚመለከት፤በሚመለከት፤     ታመው በሚቆዩበት ግዜያት ፔቶችንና ሌሎች 
እንስሳቶችን    ከመንከባከብ ይቆጠቡ። ለተጨማሪ መረጃ ‘COVID-19andAnimals’ 
የሚለውን ድህረ ገጽ ይጎብኙ።

ወደሃኪምወደሃኪምወደሃኪምወደሃኪም////ዶክተሮዶክተሮዶክተሮዶክተሮ    ጋርጋርጋርጋር    ከመምጣትዎከመምጣትዎከመምጣትዎከመምጣትዎ    በፊትበፊትበፊትበፊት    ስልክስልክስልክስልክ    ደውለውደውለውደውለውደውለው    ያሳውቁያሳውቁያሳውቁያሳውቁ    
የህክምና ቀጠሮ ያለዎት እንደሆነ ወደ ሃኪም ቤቱ በመደወል COVID-19 
እንዳለብዎት ወይንም COVID-19 ሊኖርብዎት እንደሚችል ያሳውቁ። ይህንን 
በማድረግዎ ሃኪም ቤቱ ሌሎች ሰዎች በበሽታው እንዳይጠቁ ወይንም ተጋላጭ 
እንዳይሆኑ የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስድ ይረዳል።  

የፊትየፊትየፊትየፊት መሸፈኛመሸፈኛመሸፈኛመሸፈኛ ጭምብልጭምብልጭምብልጭምብል ይልበሱይልበሱይልበሱይልበሱ    
ከሌሎች ሰዎች ጋር አብረው ሲሆኑ (በጋራ በሚጠቀሙበት ክፍል ወይንም መኪና 
ሲጠቀሙ) ከቤት እንስሳት ጋር አብረው ሲሆኑ እንዲሁም ወደ ሃኪም ቤት 
ከመግባትዎ ቀደም ብለው የፊት መሸፈኛ ጭምብል ይልበሱ። ዕርስዎ የፊት መሸፈኛ 
ጭምብል ለማድረግ የማይችሉ ከሆነ (ለምሳሌ ጭምብሉ ለመተንፈስ 
የሚያስቸግርዎት ከሆነ) አብረዎት የሚኖሩ ሰዎች እርስዎ በሚቆዩበት ክፍል 
አብረው መቆየት የለባቸውም ወይንም ወደዕርስዎ ክፍል ሲገቡ የፊት መሸፈኛ 
ጭምብል መልበስ ይኖርባቸዋል።  

በሚያስሉበሚያስሉበሚያስሉበሚያስሉ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    በሚያስነጥሱበሚያስነጥሱበሚያስነጥሱበሚያስነጥሱ    ግዜግዜግዜግዜ    ይሸፍኑይሸፍኑይሸፍኑይሸፍኑ    ((((ማድረግማድረግማድረግማድረግ    ስለሚገባዎትስለሚገባዎትስለሚገባዎትስለሚገባዎት    
ጥንቃቄጥንቃቄጥንቃቄጥንቃቄ))))    
በሚያስሉ ወይንም በሚያስነጥሱ ወቅት አፍና አፍንጫዎን በሶፍት/ቲሹ ይሸፍኑ። 
የተጠቀሙበትን ሶፍት/ቲሹ መሸፈኛ ወዳለው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ የጣሉና 
ወዲያውኑ እጅዎን በውሃና በሳሙና ቢያንስ ለ20 ሴኮንዶች ያህል ይታጠቡ። 
ወይንም ከ60 እስከ 95% የአልኮል ይዘት ባለው የአልኮል ቤዝድ የእጅ 
መታበሻ/ማጽጃ (ሀንድ ሳኒታይዘር) እጅዎትን ያጽዱ/ያብሱ። ይህንን ሲያደርጉ 
ሁሉም የዕጅዎ ክፍል/ገጽ በደንብ መዳረሱን በማረጋገጥ እጅዎ እስኪደርቅ ድረስ 
እርስ በርሱ ይፈትጉ። እጅዎ ቆሻሻ ይዞ በግልጽ በሚታይ ግዜ ውሃና ሳሙና 
በመጠቀም ማጽዳቱ ተመራጭ ይሆናል።   

የግልየግልየግልየግል    የቤትየቤትየቤትየቤት    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    መገልገያመገልገያመገልገያመገልገያ    ቁሳቁሶችንቁሳቁሶችንቁሳቁሶችንቁሳቁሶችን    በጋራበጋራበጋራበጋራ    ከመጠቀምከመጠቀምከመጠቀምከመጠቀም    ይቆጠቡይቆጠቡይቆጠቡይቆጠቡ    
በቤት ውስጥ ሰሀኖችን፣ የመጠጫ ብርጭቆዎችን፣ ስኒዎችን፣ የመመገቢያ 
ቁሳቁሶችን፣ ፎጣን፣ እንዲሁም አንሶላና ብርድልብስን ከሌሎች ሰዎችና ከቤት 
እንስሳት ጋር በጋራ አይጠቀሙ። በነዚህ ቁሳቁሶች ዕርስዎ ከተጠቀሙ በኋላ በውሀና 
በሳሙና በደንብ መታጠብ ይኖርባቸዋል።  

የእጅዎንየእጅዎንየእጅዎንየእጅዎን    ጽዳትጽዳትጽዳትጽዳት    ዘወትርዘወትርዘወትርዘወትር    ይጠብቁይጠብቁይጠብቁይጠብቁ    
እጅዎን በውሀና በሳሙና ዘወትር ቢያንስ ከ20 ሴኮንዶች ላላነሰ ግዜ ይታጠቡ። 
ውሀና ሳሙና በአቅራቢያ በማይገኙበት ግዜያት 60% የአልኮል ይዘት ባለው 
የአልኮል ቤዝድ የእጅ መታበሻ/ማጽጃ (ሀንድ ሳኒታይዘር) እጅዎትን ያጽዱ/ያብሱ። 
ይህንን ሲያደርጉ ሁሉም የዕጅዎ ክፍል/ገጽ በደንብ መዳረሱን በማረጋገጥ እጅዎ 
እስኪደርቅ ድረስ እርስ በርሱ ይፈትጉ። እጅዎ ቆሻሻ ይዞ በግልጽ በሚታይ ግዜ 
ውሃና ሳሙና በመጠቀም ማጽዳቱ ተመራጭ ይሆናል። ባልታጠቡ እጆች አይኖን፣ 
አፍንጫዎን እንዲሁም አፍዎን ከመንካት ይቆጠቡ።  

ሁሉንምሁሉንምሁሉንምሁሉንም፣፣፣፣    ሰዎችሰዎችሰዎችሰዎች    በብዛትበብዛትበብዛትበብዛት    የሚጠቀሙባቸውንየሚጠቀሙባቸውንየሚጠቀሙባቸውንየሚጠቀሙባቸውን////የሚነኳቸውንየሚነኳቸውንየሚነኳቸውንየሚነኳቸውን    
ስፍራዎችስፍራዎችስፍራዎችስፍራዎች    በየቀኑበየቀኑበየቀኑበየቀኑ    ማጽዳትማጽዳትማጽዳትማጽዳት    
እነዚህ ስፍራዎች ባልኮኒዎችን፣ የጠረጴዛ ወለሎችን፣ የበር እጄታዎችን፣ የመጸዳጃ 
ቤት መገልገያዎችን፣ የሽንት ቤት መቀመጫዎችን፣ የስልክ ቀፎዎችን፣ እንዲሁም 
የራስጌ ጠረጴዛዎችን ያጠቃልላሉ። እጅዎ ቆሻሻ ይዞ በግልጽ በሚታይ ግዜ ውሃና 
ሳሙና በመጠቀም ማጽዳቱ ተመራጭ ይሆናል።  ከዚህ በተጨማሪ ማንኛውንም 
ደም፣ ሰገራ ወይንም ከሰውነት የሚወጣ ፈሳሽ የነካቸውን ቁሳቁሶች በሙሉ 
በአግባቡ ማጽዳት ያስፈልጋል። ይህንን ሲያደርጉ ለቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶች 
ማጽጃ የሚያገለግለውን የጽዳት ስፕሬይ (የሚነፋ) ወይንም ማበሻ (ዋይፕስ) 
ባጠቃቀም መመሪያው መሰረት መጠቀም ይቻላሉ። በምርቱ ላይ የሚገኘው 
ማስረጃ፤ የማጽጃ ምርቱን እንዴት ጉዳት በማያደርስ መልኩና ውጤታማ በሆነ 
ሁኔታ መጠቀም እንደሚቻል፣ ምርቱን ሲጠቀሙ ሊወሰዱ ስለሚገባቸው 
ጥንቃቄዎች(ጓንት ስለማድረግና ምርቱን በምንጠቀም ሰአት አግባብ ያለው ንጹህ 
አየር መተላለፊያ መኖሩን ማረጋገጥ) የመሳሰሉ የአጠቃቀም መመሪያዎችን የያዘ 
ይሆናል።  

የህመምየህመምየህመምየህመም    ምልክቶችንምልክቶችንምልክቶችንምልክቶችን    ይከታተሉይከታተሉይከታተሉይከታተሉ        
የህመሞ ሁኔታ እየተባባሰ ከመጣ (ለምሳሌ ለመተንፈስ የሚቸገሩ ከሆነ) የህክምና 
ዕርዳታ ለማግኘት ይሞክሩ። ወደ ሀኪም ቤት ከመምጣትዎ በፊት ጤናዎን 
ወደሚከታተሉበት ማዕከል በመደወል በ COVID-19 እንደተጠቁ ወይንም ለ 
COVID-19 ምርመራ ለማድረግ እንደሚፈልጉ ያሳውቁ። ወደማዕከሉ ከመግባቶ 
በፊት የፊት መሸፈኛ ጭምብል መልበስ ይኖርቦታል። እነዚህ ተግባራት የጤና 
ማዕከሉ ሌሎች በቢሮ ውስጥ ወይንም በዕንግዳ መጠባበቂያ ክፍል ውስጥ 
የሚገኙ ሰዎች በበሽታው እንዳይጠቁ ወይንም ተጋላጭ እንዳይሆኑ ለማድረግ 
ያግዘዋል።  

የዕርስዎ የጤና ማዕከል የአካባቢውን ወይንም የስቴቱን የጤና 
መምሪያ/ዲፓርትመንት ደውሎ እንዲያሳውቅ ይጠይቁ። በንቁ ክትትል/አክቲቭ 
ሞኒተሪንግ ወይንም የታገዘ የራስ ክትትል/ፋሲሊቴትድ ሰልፍ ሞኒተሪንግ/ ስር 
እንዲሆኑ የተደረጉ /የተመደቡ ግለሰቦች በአካባቢያቸው የጤና 
መምሪያ/ዲፓርትመንት ወይንም ከስራ ጋር የተጣመረ የጤና ባለሞያዎች 
እንደአስፈላጊነቱ የሚሰጡትን መመሪያ መከተል ይኖርባቸዋል።  

ዕርስዎ ለድንገተኛ የህክምና ዕርዳታ ወደ 911 መደወል ቢያስፈልግዎ ስልኩን 
ለሚቀበሎት አስተባባሪ (ዲስፓች ፐርሶኔል) በ COVID-19 እንደተጠቁ ወይንም 
ለ COVID-19 ምርመራ ለማድረግ እንደሚፈልጉ ያሳውቁ። የሚቻል ለሆነ 
የድንገተኛ የህክምና ዕርዳታ አገልግሎቱ ዕርስዎ ጋር ከመድረሱ በፊት የፊት 
መሸፈኛ ጭምብል ለብሰው ይጠብቁ።  

በቤትበቤትበቤትበቤት    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ተገልሎተገልሎተገልሎተገልሎ    የመቆያየመቆያየመቆያየመቆያ    ግዜግዜግዜግዜ    ስለማብቃት፤ስለማብቃት፤ስለማብቃት፤ስለማብቃት፤    
የተረጋግጠ በ COVID-19 የተጠቃ ታማሚ/በሽተኛ ወደሌሎች ሰዎች በሽታውን 
የማዛመት ስጋት ዝቅተኛ ነው ተብሎ እስከሚታመን ድረስ በቤት ውስጥ ተለይቶ 
በመቀመጥ መወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች በሙሉ መውሰድ የኖርበታል። 
ይህንን በቤት ውስጥ ተለይቶ በመቆየት መወሰድ ያለባቸው የጥንቃቄ 
እርምጃዎች/ተግባራትን ለማስቆም የሚወሰዱ ውሳኔዎች ከታማሚ ታማሚ 
(እንደታማሚው ነባራዊ ሁኔታ) የሚለያይ ሲሆን ውሳኔዎቹም ከጤና ማዕከሉና 
ከአካባቢውና ከስቴቱ የጤና መምሪያ (ዲፓርትመንት) ጋር በምክክር የሚወሰሉ 
ይሆናሉ።  

ለበለጠ መረጃ፤ www.cdc.gov/COVID19 
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ሲኦቪአይዲሲኦቪአይዲሲኦቪአይዲሲኦቪአይዲ    ኮሮናቫይረስኮሮናቫይረስኮሮናቫይረስኮሮናቫይረስ    በሽታበሽታበሽታበሽታ    19191919፡፡፡፡    በኮሮናበኮሮናበኮሮናበኮሮና    ቫይረስቫይረስቫይረስቫይረስ    2019 (2019 (2019 (2019 (COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19) 19) 19) 19) 

በሽታበሽታበሽታበሽታ    የተጠቁየተጠቁየተጠቁየተጠቁ    እንደሆነእንደሆነእንደሆነእንደሆነ    ማድረግማድረግማድረግማድረግ    የሚገባዎየሚገባዎየሚገባዎየሚገባዎ    ተግባራትተግባራትተግባራትተግባራት        
COVID
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