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ለተማሪዎች እና ለልጆች ኮቪድ-19 የማጣሪያ  

መሳርያ በትምህርት ቤት እና በልጆች እንክብካቤ ስሪት 3: ጥቅምት 5, 2020 

 

 
ተማሪዎች ወይም ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ወይም ወደ ህጻን እንክብካቤ ከመሄዳቸው በፊት በየቀኑ ለኮቪድ-19 ማጣሪያ ማድረግ አለባቸው ፡፡ 

ወላጆች / አሳዳጊዎች ይህንን በልጅ ስም ሊሞሉ ይችላሉ ። 

ቀን  (ወወ-ቀቀ-ኣኣኣኣ)   

 
የማጣሪያ ጥያቄዎች (በተገቢው አምድ ውስጥ “X” ያድርጉ) 

1. በአሁኑ ጊዜ ከእነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዱን እያዩ ነውን ?                                                                                             

አዲስ ፣ የሚባባሱ እና ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ከህክምና ሁኔታዎች ጋር የማይዛመዱ ማንኛውንም / ሁሉንም ይምረጡ ፡፡ 

  

  ትኩሳት እና / ወይም ብርድ ብርድ ማለት 

የሙቀት መጠን 37.8 ዲግሪ ሴልሺየስ / 100 ድግሪ ፋራናይት ወይም ከዚያ በላይ  

 አዎ   የለም  

   ሳል ወይም ጩኸት ሳል (ክሩፕ) 

ቀጣይነት ያለው ፣ ከተለመደው በላይ ፣ በሚተነፍስበት ጊዜ የፉጨት ድምፅ ማሰማት ፣ ከሌሎች ከሚታወቁ         

ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር የማይዛመድ (ለምሳሌ ፣ አስም ፣ ተላላፊ-ተላላፊ የአየር መንገዶች) 

አዎ 

 

የለም 

   የትንፋሽ እጥረት 

ከትንፋሽ ውጭ ፣ በጥልቀት መተንፈስ የማይችል ፣ ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር 

የማይዛመድ (ለምሳሌ ፣ አስም) 

አዎ የለም 

  ማሽተት ወይም ጣዕም መቀነስ ወይም ማጣት 

ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር ያልተዛመደ (ለምሳሌ ፣ አለርጂ ፣ የነርቭ 

በሽታ) 

አዎ የለም 

2. በአሁኑ ጊዜ ከእነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዱን እያዩ ነውን?                                                                                             

 

አዲስ ፣ የሚባባሱ እና ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ከህክምና ሁኔታዎች ጋር የማይዛመዱ ማንኛውንም / ሁሉንም ይምረጡ ፡፡ 

   የጉሮሮ ህመም ወይም የመዋጥ ችግር 

   ከሌሎች የታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር የማይዛመድ ህመም የሚውጥ (ለምሳሌ ፣ 

የወቅቱ አለርጂዎች ፣ የአሲድ እብጠት) 

አዎ የለም 

   የአፍንጫ ፍሳሽ ወይም የታመቀ / የተጨናነቀ አፍንጫ 

ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር የማይዛመድ (ለምሳሌ ፣ ወቅታዊ አለርጂ ፣  

በቀዝቃዛ አየርውስጥ ውጭ መሆን) 

 

አዎ  የለም 

ያልተለመደ ወይም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ራስ ምታት 

  ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር የማይዛመድ (ለምሳሌ ፣  

የውጥረት ዓይነት ራስ ምታት ፣ ሥር የሰደደ ማይግሬን) 

አዎ የለም 

  ማቅለሽለሽ ፣ ማስታወክ እና / ወይም ተቅማጥ 
  ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር የማይዛመድ (ለምሳሌ ፣ ብስጩ የአንጀት ችግር ፣ 

በልጆች ላይ ጭንቀት ፣ የወር አበባ ህመም) 

አዎ የለም 

  ያልተለመደ ወይም የጡንቻ ህመም በጣም ከባድ ድካም 
  ከሌሎች ከሚታወቁ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ጋር ያልተዛመደ ድካም ፣ የኃይል እጥረት ፣  

  በጨቅላ ሕፃናት መመገብ (ለምሳሌ ፣ ድብርት ፣ እንቅልፍ ማጣት ፣ የታይሮይድ እክል ፣ ድንገተኛ ጉዳት) 

 

አዎ የለም 



            

3. ባለፉት 14 ቀናት ከካናዳ ውጭ ተጉዘዋል? 

 ኣዎ የለም 

4. ባለፉት 14 ቀናት የህዝብ ጤና ክፍል በአሁኑ ወቅት ኮቪድ-19 ላለው ሰው የቅርብ ግንኙነት አድርጎ ለይቷቸዋልን?  

 ኣዎ የለም 

 

5. ዶክተር ፣ የጤና አጠባበቅ አቅራቢ ወይም የህዝብ ጤና ክፍል በአሁኑ ጊዜ መነጠል እንዳለባቸው (በቤታቸው መቆየት) ነግሯቸዋልን? 
 ኣዎ የለም 

 
6. ባለፉት 14 ቀናት በሞባይል ስልካቸው ላይ የ ኮቪድ-19 ማስጠንቀቂያ መጋለጥ ማሳወቂያ ደርሶባቸዋል? 

 ኣዎ የለም 

የማጣሪያ ጥያቄዎች ውጤቶች  

 

በጥያቄ 1 ስር ለተካተቱት ማናኛውም ምልክቶች “ ኣዎ” የሚል መልስ ከሰጡ : 

•    ውጤት እንዲያውቁ ለማድረግ ት / ቤቱን / የልጆች እንክብካቤን ያነጋግሩ። 

•  ለምርመራ ወይም ለሕክምና ድንገተኛ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር መነጠል (ቤት መቆየት) አለባቸው ። 

• ምክርን ወይም ለኮቪድ-19 ግምገማ ለማግኘት ከፈለጉ ዶክቶር / የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ  
 

• የሕመም ምልክቶች የሌሉባቸው የቤት አባላት ወደ ትምህርት ቤት / ልጅ እንክብካቤ / ሥራ መሄድ ይችላሉ ፡፡ 

በአከባቢዎ ያለውን የህዝብ ጤና አጠባበቅ ክፍል ድርግፅ ይመልከቱ ወይም ይደውሉ ወይም በአከባቢው አደጋ ላይ 

ተመስርተው የተለያዩ ህጎች ለማወቅ ይደውሉ።  

 በጥያቄ 2 ስር ከተካተቱት ምልክቶች ውስጥ ለአንዱ ብቻ “አዎ” ብለው ከመለሱ : 

• ውጤት እንዲያውቁ ለማድረግ ት / ቤቱን / የልጆች እንክብካቤን ያነጋግሩ። .     

•  ለ24 ሰዓታት መነጠል (ቤታቸው መቆየት) እና ከህክምና ድንገተኛ ሁኔታ በስተቀር ወደ ውጭ መሄድ የለባቸውም ፡፡   

• ምልክታቸው ከ 2 ሰዓት በኋላ እየተሻሻለ ከሄደ ጥሩ ስሜት ሲሰማቸው ወደ ትምህርት ቤት / የህፃናት እንክብካቤ 
መመለስ ይችላሉ ለመሄድ በቂ ነው ፡፡ ምርመራ ማድረግ አያስፈልጋቸውም ::  

• ሕመም ምልክቶች የሌሉባቸው የቤት አባላት ወደ ትምህርት ቤት / ልጅ እንክብካቤ / ሥራ መሄድ ይችላሉ ፡፡ 
በአከባቢዎ ያለውን የህዝብ ጤና አጠባበቅ ክፍል ድርግፅ ይመልከቱ ወይም ይደውሉ ወይም በአከባቢው አደጋ ላይ 
ተመስርተው የተለያዩ ህጎች ለማወቅ ይደውሉ። 

             2 ስር ለተካተቱት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ምልክቶች “አዎ” ብለው መልስ ሰጥተዋል ; 

•  ውጤት እንዲያውቁ ለማድረግ ት / ቤቱን / የልጆች እንክብካቤን ያነጋግሩ።  

• .ለምርመራ ወይም ለሕክምና ድንገተኛ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር መነጠል (ቤት መቆየት) አለባቸው:: 

• ምክርን ወይም ለኮቪድ-19 ግምገማ ለማግኘት ከፈለጉ ሀኪም / የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ ። 

• የሕመም ምልክቶች የሌሉባቸው የቤት አባላት ወደ ትምህርት ቤት / ልጅ እንክብካቤ / ሥራ መሄድ ይችላሉ ፡፡ 
በአከባቢዎ ያለውን የህዝብ ጤና አጠባበቅ ክፍል ድርግፅ ይመልከቱ ወይም ይደውሉ ወይም በአከባቢው አደጋ ላይ 
ተመስርተው የተለያዩ ህጎች ለማወቅ ይደውሉ።         

          ለጥያቄ 3 ፣ 4 ወይም 5 “አዎ” ብለው ከመለሱ 

• ውጤት እንዲያውቁ ለማድረግ ት / ቤቱን / የልጆች እንክብካቤን ያነጋግሩ።  

• ለ14 ቀናት መነጠል (ቤታቸው መቆየት) አለባቸው እና ለመመርመር ወይም ለህክምና ድንገተኛ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር 
አይለቁ ፡፡ 

ምክርን ወይም ለኮቪድ-19 ግምገማ ለማግኘት ከፈለጉ ሀኪም / የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ። 

           ለሁሉም ጥያቄዎች “አይ” ብለው ከመለሱ ልጅዎ ወደ ትምህርት ቤት / የልጆች እንክብካቤ መሄድ ይችላል 

 

የህዝብ ጤና ኦንታሪዮ - የእውቂያ ዱካ ፍለጋ 

ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ መስጠት እንደ አማራጭ ነው ። ይህ መረጃ ለህዝብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣናት ለግንኙነት ፍለጋ ብቻ 

የሚያገለግል ነው ፡፡ ሁሉም መረጃዎች በ 28 ቀናት ውስጥ ይሰረዛሉ። 

ቀን :                           _                                                                                                                                        

ስም :                                                                                                                                                                   

ስልክ ወይም ኢሜል :   


