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ብዛዕባ COVID-19 ኮማዊ ምስፍሕፋሕ እንታይ ክትፈልጡ ኣለኩም 
 

ፍሉይ ሕማም ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምስፍሕፍሑ ንምንካይን ቁጽሪ ሕሙማት ሰባት ንምንካይን 

ናይ ሂዩስተን ክፍሊ ጥዕና ነዚ ማሕበረሰብ ንምሕላው ገስጋሲ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይረከብ፡፡   
 

ስዒቡ ዝቐርብ ወሳኒ ምኽሪ ኣብ ሂዩስተን ዘለኩም ናብራ ዝላዓለ ጽልዋ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና፡፡ እንተኾነ ግና 

ጥዕና ማሕበረሰብና ንምሕላው ኣገዳሲ እዩ፡፡ COVID-19 ኣብ ሂዩስተን ናይ ምስፍሕፋሕ ዕድሉ ክብ ዝበለ 

ብምኳኑ እዚ ስግኣት እዚ ንምንካይ ኩለና ብንቕሓት ክንንቀሳቐስ ይግባእ፡፡  
 

ተወሳኺ ምልክታ ክሳዕ ዝወፅእ እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ክውሰዱ ይግባእ፡፡ ብቀፃልነት እናገምገምና ንርከብ፡፡ 
 
 

ብሕማም COVID-19 ናይ ምትሓዝ ዝላዓለ ስግኣት ዘለዎም ሰባት መምርሒ 
 

ልዑል ናይ ምሕማም ስግኣት ዘለዎም ሰባት ካብ ሰብ ዝእከበሉ ጉጅለ ሰባት ማለት እውን ብዙሓት ሰባት 
ዘለውዎን ውልቀሳባት ተቐራሪቦም ክተነኻኸፉ ዝዕድም እኩብ ሰባት ካብ ምኻድ ተዓቀብ፡፡ ዝላዓለ ናይ 
ምትሓዝ ስግኣት ዘለዎም ሰባት፡  

 

• ዕድምኦም 60ን ልዕሊኡ ዝኾኑ ሰባት፡፡ 

• ናይ ልቢ፣ ሳምባን ወይ ሽኮር ሕማም ዝኣመሰሉ ናይ ጥዕና ኩነታት፡፡ 

• ዝተሓተ ናይ ኢሙን ስርዓት ዘለዎም ሰባት፡፡ 

• ጥኑሳት ዝኾኑ ሰባት፡፡ 
 

ዝፀንሐ ፀገም ጥዕና ዘለዎም ህፃናት ዝከናኸኑ ሰባት ደቆም ኣብ ገዛ ክፀንሑ ግድን እንተድኣ ኮይኑ ምስ ናይ 

ክንክን ጥዕና ኣቕራቢኹም ምዝታይ የድሊ፡፡ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ዘለዎም ሰባት ምስ ናይ ክንክን ጥዕና 

ኣቕራቢኦም  ክዛተዩ ይግባእ፡፡ 
 

 
 

ናይ ስራሕ ቦታን ዋኒናትን መምርሒ 
 

ኣስራሕቲ ሰራሕተኛታት ዘለዎም ርክብ ብዝቕንስ መልክዑ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስዱ ይግባእ፡፡ 
 

ኣስራሕቲ ክገብርዎ ዝግባእ: 
 

• ንነጻ ዝውውር ሰራሕተኛታት ዝዕድም ኣማረጽቲ ሜላታት ክጥቀሙ ምግባር፡፡ 

• ሰራሕተኛታት ክሓሙ ከለው ኣብ ገዛ ንክተርፉ ምግባርን ጥቕምታት ሲክ ሊቭ ተለዋዋጢ 
ምግባር፡፡ 

• ኣብ እዋን ስራሕ ዝእተወሉን ዝውፀኣሉ ሰዓታት ሰብ ንከይበዝሕ ሰዓት ምምዕርራይ፡፡ 
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ናይ በዓላትን ኮማዊ ምትእኽኻባት ኣብ ግምት ምእታው 
 

ብዙሓት ሰባት ዝእከበሉ መደባት ዘይምድላውን ሰብ ዝእከበሎም መደባት ናብ ካልእ እዋን ምስግጋር፡፡ 
 

ሰባት ዝእከብሉ መደብ ናይ ግድን ክትገብሩ እንድኣ ኣለኩም፡ 
 

• ዝሓመመ ሰብ ንከይመፅእ ምሕታት፡፡ 

• ኮሮና ቫይረስ ናይ ምትሓዝ ዝዓበይ ስግኣት ዘለዎም ሰባት ንከይሳተፉ ምትብባዕ፡፡ 

• እኹል ናይ ሳሙናን ዲስኢንፈክሽን ቀረብ ምድላው፡፡ 

• ናይ ኢድ መፅረይ ከባቢ ምድላው፡፡ 

• ዝፅረየሉ ግዘ ምብዛሕን ናይ ሳሙናን ሶፍትን ኣብ ሽቓቕ ምቕማጥ 

• ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሎም ከባብታት ምፅራይን ሰባት ብዙሕ ንከይነኻኽኡ ሰፊሕ ቦታ ክህሉ ምግባር፡፡  

• ተሳተፍቲ ፅቡቕ ጥዕንኦም ዝሕልውሉ መንገዲ ንክጥቀሙ ምብርትታዕ ንኣብነት ኢድኩም 
ብተደጋጋሚ ምሕፃብ፡፡ 

 

 
 

ናይ ቤት ትምህርቲ መምርሒ 
 

ክፍሊ ጥዕና ሂዩስተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ቤት ትምህርቲ ንምዕፃው ምኽረ ሓሳብ ኣየቕረበን፡፡ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ COVID-19 እንተድኣ ተረኺቡን እቲ ወረዳ ነቲ ቤት ትምህርቲ ምዕፃው ከም መፍትሒ ከቕርብ 
ይኽእል እዩ፡፡  

 

ኣብዚ ሕጂ እዋን ቤት ትምህርቲ ናይ ምዕፃው ሓሳብ ዘየቕረብናሉ ምኽንያት ክሳዕ ሕጂ ህፃናት በዚ ሕማም እዚ 

ናይ ምሓዝ ልዑል ዝኾነ ሰግኣት ስለዘየመላኸተ እዩ፡፡ ብተወሳኺ፣ H1N1 ኢንፍሉዌንዛ ሕማም ኣብ ዝመፀሉ 

እዋን ህፃናት ኣብ ጉጅለ ኣብ ዝኾንሉ ግዘ ነንዓርሶም ተጋለፅቲ ነይሮም፡፡ ክንድቲ ዝተኽኣለ ህፃናት ትምህርቶም 

ክመሃሩን ልሙድ ምንቅስቓሳቶም ከካይዱ ይግባእ፡፡ 
 

ክፍሊ ጥዕና ሂዩስተን ናይ ውልቂ ቤት ትምህርትታት ቤት ትምህርቲ ክዓፅው ወይ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት 

ከሰጋግሩ ይኽእሉ እዮም፡፡ 
 

ገለገለ ህፃናት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘጋጥሞም ሰባት ዝተሓተ ስርዓት ምክልኻል ሕማም ነብሲ ዝኣመሰሉ ዝፀንሐ 
ፀገም ጥዕና ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ፡፡ ዝፀንሐ ፀገም ጥዕና ዘለዎም ህፃናት ዝከናኸኑ ሰባት ደቆም ኣብ ገዛ 
ክፀንሑ እንተድኣ ኣለዎም ብዝምልከት ምስ ኣቕራቢ ኣጌልግሎት ክንክን ጥዕናኹም ተዛተዩ፡፡  

 

 
 

ንዝሓመሙ ሰባት  
 

እንተድኣ ሓሚምኩም ካብ ገዛ ኣይትውፅኡ፡፡ እንተድኣ ሓሚምኩም ህዝቢ ናብ ዝእከበሎም ከባብታት 
ኣይትኸዱ፡፡ ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ናብ ሕክምና ቦታታት ኣይትኽዱ፡፡ ብዝኾነ መንገዲ እንተድኣ 
ሓሚምኩም ቅድሚ ምኻድኩም ደውሉ፡፡ 
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ንሓፈሽ ማሕበረሰብ 
 

• ዋላኳ እንተይሓመምኩም ናብ ሆስፒታል፣ ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ትካላት ወይ ነርሲንግ ገዛታት 
ክሳዕ ዝከኣለኩም ኣይትኽዱ፡፡ ናብዞም ትካላት እዚኦም ክትኸዱ እንተድኣ ኣለኩም ትገብርዎ ፃንሒት 
ነክዩ ከምኡ ድማ እንተነኣሰ ሽዱሽተ ፊት ረሓቑ፡፡ 

•እንተዘይሓሚምኩም ናብ ህፁፅ ሕክምና ክፍሊ ኣይትኽዱ፡፡ ህፁፅ ሕክምና ክፍሊ ኣዝዮም ሕክምና 
ንዘድልዮም ከገልግሉ ይግባእ፡፡ 

• ከም ሰዓል፣ ትኩሳት ወይ ካልእ መተንፈሲ ኣካላት ፀገም እንተድኣ ገጢምኩም ናይ ጥዕና ክንክን 
በዓል ሞያ ርኸቡ፡፡ ቅድሚ ምኻድኩም ክትድውሉ ይግባእ፡፡ 

• ብተደጋጋሚ ኢድኩም ን20 ሰከንድ ተሓፀቡ፡፡ ኢድኩም ምሕፃብ እንተዘይደሊኹም ናይ ኢድ 
መፅረይ ተጠቐሙ፡፡ 

• ኢድኩም እንከይተሓፀብኩም ዓይንኹም፣ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን ኣይትሓዙ፡፡ 

• ክተሀንጥሱ ወይ ክትስዕሉ ከለኹም ብሶፍት ሸፍኑ ከምኡ ድማ እቲ ዝተጠቐምኩሉ ደብርዩ፡፡ ሶፍት 

ተዘይሃልይኩም ኩርናዕ ኢድኩም ሸፍኑ፡፡ ክተሀንጥሱ ወይ ክትስዕሉ ከለኹም ብኢድኩም ኣይትሸፍኑ፡፡ 

• ዝሓመሙ ሰባት ዘለኩም ርክብ ነክዩ ብፍላይ ድማ ናይ ኮሮናቫይረስ ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ሰፊሕ 
እዩ፡፡ 

• ስርዓት ምክልኻል ሕማም ነብሲኹም ንምድልዳል ብዙሕ ዕረፍቲ ምግባር፣ ብዙሕ ፈሳሲ ውሰዱ፣ 
ጥዕንኦም ዝተሓለው መግብታት ተመገቡ፣ ከምኡ ድማ ጭንቀት ነክዩ፡፡ 

• መረዳእታ ይሃልወኩም፡፡ መረዳእታ ብተደጋጋሚ ይለዋወጥ እዩ፡፡ ዘለው መረዳእታታት 
ንምርካብ HoustonEmergency.org ኣዘውቲርኩም ረኣዩ፡፡ 
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