ኮቪድ-19 ንዘስዕቦ ከቢድ ሕማም ዘለኹም ናይ ተቃላዒነት
ስግኣት እንድተወሲኹ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ
ክሳብ ሕጂ ብዝበጻሕናዮ
ፍልጠት መሰረት፣
ብምኽንያት
ኮቪድ-19 ንከቢድ
ሕማም ብዝበለጸ
ተቃላዒ ዝኾኑ ሰባት
እዞም ዝስዕቡ እዮም፦

• ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት
ኣብ ዝዀነ ይኹን ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ምስ እዚ ዝስዕቡ
(ብተራ ናይ ፊደላት ተዘርዚሩ ዘሎ)፦
• ከም ሕማም ማዕጺድ ዋህዮታት ወይ ታላሰምያ ዝኣመሰለ ናይ
ደም ምምዝባል
• ሕማም መንሽሮ
• ሓዳሪ ሕማም ኵሊት
• ሕዱር ሕማም ጸላም ከብዲ
• ሕዱር ሕማም ሳንቡእ
• ናይ ምርሳዕ ሕማም ወይድማ ካልእ ናይ ሓንጎል ኩነታት
• ሕማም ሽኮር (1ይ ዓይነት ወይድማ 2ይ ዓይነት)
• ገለ ስንክልናታት ከም ኣእምሮኣውን ዕቤታዉን ስንክልናታት
• ኵነታት ልቢ
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ረኽሲ ኤች(ኣይ.ቪ
ከም ጭንቀት ዝኣመሰለ ናይ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኩነታት
ብመጠኑ ከምእውን ካብ መጠን ንላዕሊ ግዝፊ
ኣካላዊ ዘይንጡፍ ምዃን
ጥንሲ
ኣብዚ እዋንዚ ይኹን ቀደም፡ ሽጋራ ምትካኽ
ተ
 ሪር ክፍሊ ኣካላት ወይ ሱር ዋህዮ ደም ምትካእ ወይ
ምቕያር
ወቕዒ ወይ ሕማማት ምፍሳስ ደም ናብ ኣእምሮ ዝጸሉ
ሓሽሽ ምውሳድ
ዓባይ ሰዓል
ዝደኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም

እንተደኣ ሓሚምኩም ናብ ክንክን ጥዕና በዓል ሞያ ደዉሉ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ርእስኹም ንምሕላዉ ክትወስድዎ ትኽእሉ
ስጉምታት ፣ ናይ CDC ርእስኹም ከመይ ትሕልዉ
ዝብል ጽሑፍ ረኣዩ።

cdc.gov/coronavirus

ገዛእ ርእስኹምን ካልኦት ሰባትን ንምሕላዉ ሓግዙ፡

ቕድሚ ምብጋስ

ኣብ እዋን ጉዕዞ

ክሊኒክ

12 ሳምንት

ምስቲ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ብምዝርራብ
ናይ ሕክምና መዝገብኩም ኣዳልዉ።

ን 12 ሰሙን ዝኣክል መድሃኒት ተቐበሉ።

ምስኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ብዛዕባ
ኣማራጺታት ክታበት ኮቪድ-19 ከምኡዉን
ቡስተር ተመያየጡ።

ብነፋሪት ትጐዓዝ እንተለኻ ፣ ናይ ነጋቲቭ
ዉጺኢት ቫይራል ምርመራ ኮቪድ-19 ካብ
ዝተካየደ ምርመራ ቕድሚ 1 መዓልቲ ዘይበዝሕ
ናይ ጕዕዞ ወይ ሰነድ ካብ ኮቪድ-19 ከም
ዝሓወኻ * ከተርኢ ኣለካ።

ዋላ እውን ተኸቲብካ እንተኾንካ ኣብ
ዉሽጢ ኣብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርትን
መደበራትን ህዝባዊ መጓዓዝያን
ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምሉእ ብምሉእ
ዝሽፍን ግቡእ ማስኬራ ግበር።

ኣዘውቲርኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ ወይ
ኣልኮል ዘሎ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር
ተጠቐሙ።

*ሰነድ ምሕዋይ ኣብተን ዝሓለፋ 90 መዓልትታት መርትዖ ናይ ፖዘቲቭ ቫይራል ምርመራ
ከምኡዉን ካብ ኣላዪ ክንክን ጥዕና ወይ ካብ ሓደ ህዝባዊ ብዓል ስልጣን ጥዕና ክትጉዓዝ
ከም እትኽእል ትገልጽ ደብዳበ የጠቓልል።

ኣብ እዋን ጉዕዞ እንተደኣ ተጸሊእኩም ን IOM ን
ንሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየርን ሓብሩ።

ድሕሪ ምብጻሕ

እንተሓሚምኩም እሞ ሕማም ኮቪድ-19 ከምዘለኹም
እንተመሲልኩም፡

ነተን ቀዳሞት 10 መዓልታት
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ጽንሑ።
ኣብ ናይ ኵነታት ክታበትካ ወይ ኣብ
መነባብሮኻ ምርኩስ ብምግባር
ንንጹር ርኢቶታት ምስ ወኪል ናይ ቦታ
ምስፋር ሰራሕተኛ ጉዳይ ተራኸብ።

ድሕሪ ምብጻሕካ after ድሕሪ 3-5
መዓልቲ ተመርመር ከምኡዉን
ምልክት ኮቪድ-19 ተጠንቀቕ።

ብዛዕባ ኣማራጺታት ክታበታት ኮቪድ-19 ከምኡዉን
ቡስተር ንኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ወይ ንወኪል ዳግማይ
ምስፋር ሰራሕተኛ ጉዳይ ሕተቶ።

ኣብ ገዛኹም ጽንሑ። ብዝተኻእለ መጠን
ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ምርኻብ
ኣወግዱ።

ምስ ክንክን ጥዕና ኣቕራቢኹም ን ናይ ዳግመምስፋር ጉዳይ ሰራሕተኛ ተዘራረቡ። ምስ
ናይ ሕክምና ኣቕራቢኹም ንምዝርራብ ናይ
ቋንቋ መስተርጎሚ እንተደሊኹም፣ ጉዳይኩም
ዝከታተል ሰራሕተኛ ከሕግዘኩም ይኽእል እዩ።

ንኮቪድ-19 ተመርመር።

ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት
እንተሃሊይኩም (ናይ ምትንፋስ ጸገም
ሓዊሱ) ናብ 911 ብምድዋል ህጹጽ ናይ
ሕክምና ሓገዝ ሕተቱ።

cdc.gov/coronavirus

