
ምኒስትሪ ጥዕና  | ምኒስትሪ ትምህርቲ  
ናይ ኮቪድ19 መመመይ መሳርሒ ንህጻናትን  
ተማሃሮን ኣብ ቤ/ትምህርትን ክንክን ህጻናትን   
                                                          ሕታም 3: ጥቅምቲ 5, 2020 

 
 
 
 

ተማሃሮን ህጻናትን ቅድሚ ናብ ቤ/ትምህርቲ ወይ መእለይ ህጻናት ምካዶም ናይ ኮቪድ19 ምምማይ ክግበረሎም ኣሎዎ ። 

ወለዲ / ኣለይቲ ንደቆም ብምውካል እዚ ክመልእዎ ይኽእሉ ። 

ዕለት  (ወወ-ዕዕ-ዓዓዓዓ)   

 

 
መመምይ ሕቶታት ( ኣብ ግቡእ ቦታ “X” ኣቀምጡ  ) 

1. ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ተርእዮታት ናይዞም ምልክታት ኣሎዎም ድዩ ? 

 

ኩሉ / ሓደሽቲ ወይ ዝኸበደ ምስ ካልእ ሳዕቤናት ናይ ሕክምናዊ ኩነታት ዘይተኣሳሰር ምረጹ 

 ረስኒ ወይ/ ከምኡ’ውን ገብገብ 

ረስኒ ኣካላት ካብ 37.8 ዲግሪ  ሰልሲስ / 100  ፈረንሃይት ወይ ካብኡ ንላዕሊ  

እወ  ኣይፋል 

ሰዓል ( ናይ ጎሮሮ ድምጺ) 

ቀጻሊ ፣ ዘይንቡር ፣ ኣብ ግዜ ምስትንፋስ ብኣፍንጫካ ምስ ተፋጺ፣ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን 

ዘይተኣሳሰር ( ን ኣብነት ፣ ኣዝማ፣ድሕሪ ረኽሲ ዝርኣ መተሓላለፊ ኣየራት) 

እወ ኣይፋል 

ሕጽረት ምስትንፋስ 

ምልህላህ ፣ብዑምቀት ክተንተንፍስ ዘምኽኣል፣ ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን ዘይተኣሳሰር           

( ንኣብነት ፣ ኣዝማ) 

እወ ኣይፋል 

  ምሽታት ወይ ምስትምቓርን ምጥፍእን ምጉዳልን 

ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን ዘይተኣሳሰር ( ን ኣብነት ፣  ቑጥዓ ኣካላት ፣ ምዝንባል 

መትንታት) 

እወ ኣይፋል 

 

2. ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ተርእዮታት ናይዞም ምልክታት ኣሎዎም ድዩ ? 

     ኩሉ / ሓደሽቲ ወይ ዝኸበደ ምስ ካልእ ሳዕቤናት ናይ ሕክምናዊ ኩነታት ዘይተኣሳሰር ምረጹ 

ቃንዛ ጎሮሮ ወይ ጸገማት ምውሓጥ 

ቃንዛ ኣብ ግዜ ምውሓጥ, ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን ዘይተኣሳሰር (ን ኣብነት ፣ወቅታዊ 

ቑጥዓ ኣካላት ወይ ኣለርጂ፣ ብዝሒ ኣሲድን ) 

እወ ኣይፋል 

ጸረርታ/ልፋጭ ናይ ኣፍንጫ 

ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን ዘይተኣሳሰር ፣ወቅታዊ ቑጥዓ ኣካላት፣ ኣብ ደገ ብዛሕሊ ኩነታት ኣየር) 

እወ ኣይፋል 

  ዘይንቡርን ነዊሕ ዝጸንሕ ሕማም ርእሲ  

ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን ዘይተኣሳሰር ( ን ኣብነት ብግርጭት ዝመጽእ ሕማም ርእሲ ፣ ሕዱር 

መርዘን ) 

እወ ኣይፋል 

  ዕውልውል ፣ ተምላስ ወይ ተቅማጥ 

ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን ዘይተኣሳሰር ( ን ኣብነት, ሻቅሎት ቅርጸት ስቶሞኮ ፣ ቀጨውጨው ኣብ 

ህጻናት ፣ ቅርጸት ወርሓዊ-ጽግያ) 

እወ ኣይፋል 

 ክቱርን ዘይንቡር ድኻም ወይ ቅርጥማት 

ረሸሽ ምባል ፣ ዓቅሚ ምስኣን ፣ ድኹም ኣመጋግባ ኣብ ምስ ካልእ ፍሉጥ ኩነታትን ሳዕቤናትን 

ዘይተኣሳሰር   (ን ኣብነት፣ ጭንቀት፣ሕጽረት ድቓስ ፣ ጎሮሮ ብግቡእ ዘምስራሕ፣ ሃንደበታዊ  መጉዳእቲት)  

 

እወ ኣይፋል 



3.  ኣብ ዝሓለፋ 14 መዓልታት ካብ ካናዳ ወጻኢ ገይሾም ነይሮም ድዮም ? 

 እወ  ኣይፋል  

 

4.  ኣብ ዝሓለፋ 14 መዓልታት ብህዝባዊ ጥዕና ከም ምስ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ብኮቪድ19 ዝተታሕዘ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዝነበረኩምዶ ተለሊኹም 

ዲኹም ? 

 እወ  ኣይፋል  

 

5.  ኣብዚ እዋንዚ ብዶክቶር ፣ ብኣላይ ክንክን ጥዕና ወይ ውን ብክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ክውሽቡ/ክትውሽብ  ( ኣብ ገዛ ኽትጸንሑዶ ተነጊርኩም 

እዩ) ? 

 እወ  ኣይፋል  

 

6. ኣብ ዝሓለፋ 14 መዓልታት ፣ ብተንቓሳቓሲ ተሌፎን ኮቪድ19 ናይ ምቅላዕ መጠንቀቅታ ሓበሬታ’ዶ ተቀቢሎም ኔሮም ድዮም ? 

 እወ  ኣይፋል  

 

ውጽኢት መመመይ ሕቶታት 

ንዝኮነ ምልክታትን ከምኡ’ውን ንኣብ ትሕቲ ሕቶታት 1 ብምጥቅላል መልስኩም “እወ” እንተኮይኑ። 

• ንቤ/ትምህርቲ / መእለይ ህጻናት ረኺብካ ብዛዕባ ውጺኢት ከምዝፈልጡ ምግባር ። 

• ኣብ ገዛ ክውሸቡ ይግባእ ፣ ንኽምርመሩ ወይ ብህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ተዘይኮይኑ ክንቓሳቀሱ ኣይግባእን ። 

• ክትምርመር ፣ምኽሪ ምስ ትደሊ ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ19 መርመራ ምስ ትደሊ ንዶክቶር ወይ ኣላይ ክንክን ጥዕና ተወከሶም። 

 

• ምልክታት ዘይብሎም ኣባላት ስድራ ናይ ቤ/ትምህርቲ / ክንክን ህጻናት/ ስራሕ ክኸዱ ይኽእሉ ። መርበብ ክፍሊ ሓበሬታ 

ህዝባዊ ጥዕና ምውካስ ወይ‘ውን ምስ ኩነታት ሓደጋ ናይቲ ከባቢ ዝተፈልየ ሕግታት ከይህሉ ደዊልኩም ምውካስ ። 

ንሓደ ካብዞም ምልክታት ከምኡ’ውን ንኣብ ትሕቲ ሕቶ 2 ብምጥቅላል መልስኩም “እወ” እንተኮይኑ። 

• ንቤ/ትምህርቲ / መእለይ ህጻናት ረኺብካ ብዛዕባ ውጺኢት ከምዝፈልጡ ምግባር. 

• ኣብ ገዛ ን24 ሰዓታት ክውሸቡ ይግባእ ፣ንህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ተዘይኮይኑ ክንቓሳቀሱ ኣይግባእን ። 

• ድሕሪ 24   ሰዓታት ምልክታት ምምሕያሽ ምስዝገብሩ ፣ደሓን ኮይና ኢና ኣብ ዝበሉሉ እዋን ናብ ቤ/ትምህርቲ / መእለይ ህጻናት 
ክምለሱ ይኽእሉ፣ክምርመሩ ኣገዳሲ ኣይኮነን ።   

 

• ምልክታት ዘይብሎም ኣባላት ስድራ ናይ ቤ/ትምህርቲ / መእለይ ህጻናት /ስራሕ ክኸዱ ይኽእሉ ። መርበብ ክፍሊ ሓበሬታ 

ህዝባዊ ጥዕና ምውካስ ወይ‘ውን ምስ ኩነታት ሓደጋ ናይቲ ከባቢ ዝተፈልየ ሕግታት ከይህሉ ደዊልኩም ምውካስ ። 

ንክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ካብዞም ምልክታት ከምኡ’ውን ንኣብ ትሕቲ ሕቶ 2 ብምጥቅላል መልስኩም “እወ”እንተኮይኑ፡ 

• ንቤ/ትምህርቲ / ክንክን ቆልዓ ተራኺብካ ብዛዕባ ውጺኢት ከምዝፈልጡ ምግባር ።. 

• ኣብ ገዛ ክውሸቡ ይግባእ ፣ ንኽምርመሩ ወይ ብህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ተዘይኮይኑ ክንቓሳቀሱ ኣይግባእን ። 

• ክትምርመር ፣ምኽሪ ምስ ትደሊ ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ19 መርመራ ምስ ትደሊ ንዶክቶር ወይ ኣላይ ክንክን ጥዕና ተወከሶም ። 

 

• ምልክታት ዘይብሎም ኣባላት ስድራ ናይ ቢ/ትምህርቲ / መእለይ ህጻናት /ስራሕ ክኸዱ ይኽእሉ ። መርበብ ክፍሊ ሓበሬታ 

ህዝባዊ ጥዕና ምውካስ ወይ‘ውን ምስ ኩነታት ሓደጋ ናይቲ ከባቢ ዝተፈልየ ሕግታት ከይህሉ ደዊልካ ምሕታት። 

መልስኩምን ንሕቶታት 3 ፣ 4 ወይ 5  “እወ “ እንተኮይኑ፤ 

• ንቤ/ትምህርቲ / ክንክን ቆልዓ ተራኺብካ ብዛዕባ ውጺኢት ከምዝፈልጡ ምግባር ።. 

• ኣብ ገዛ ክውሸቡ ይግባእ ፣ ንኽምርመሩ ወይ ብህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ተዘይኮይኑ ክንቓሳቀሱ ኣይግባእን ። 

• ክትምርመር ፣ምኽሪ ምስ ትደሊ ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ19 መርመራ ምስ ትደሊ ንዶክቶር ወይ ኣላይ ክንክን ጥዕና ተወከሶም ። 

 

መልስኩም ብምልኡ “ ኣይፋል “ እንተ ደኣኮይኑ ፣ ውሉድኩም ናብ ቤ/ትምህርቲ / መእለይ ህጻናት ክኽይድ ይኽእል ። 
 

ህዝባዊ ጥዕና ኦንታርዮ - መወከሲ ኣሰር  

ነዞም ሕቶታት ንምምላስ ብወለንታዊ እዩ. እዚ ሓበሬታ ንሰብ መዚ ህዝባዊ ጥራና ጥራሕ ኮይኑ ከም መወከሲ ኣሰር ዝጠቅም እዩ ። ኩሉ ሓበሬታታት ድማ ኣብ 

ውሽጢ 28 ዝድምሰስ እዩ ። 

ዕለት:   

ሽም :   

ቁጽሪ ቴለፎን / ኢ-መይል:   


