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የሂውስተን ጤና መምሪያ የኮቪድ-19 (COVID-19) ስርጭት ፍጥነትን እና የተጠቂ ሰዎችን ቁጥር ለመቀነስ ተጨማሪ 
እርምጃዎችን ይወስዳል  

 

የሂውስተን ጤና መምሪያ የኖቬል ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 (COVID-19) ስርጭት ፍጥነት እና የተጠቂ ሰዎችን ቁጥር 
ለመቀነስ የታሰቡ መስፈርቶችን እና ምክሮችን በማዘጋጀት የማህበረሰባችንን ጤና ለመጠበቅ ተጨማሪ እርምጃዎችን እየወሰደ 
ይገኛል። 

ስራ ላይ የሚውለው መጋቢት 17፣ 2020 ጠዋት በ 8 ሰዓት ላይ: 

• የመጠጥ ቤቶች እና የምሽት ጭፈራ ቤቶች ለ 15 ቀናት መዘጋት አለባቸው። 

• የምግብ አገልግሎት ተቋማት በቦታው-ላይ የመመገቢያ አገልግሎት ለ15 ቀናት ማቆም አለባቸው። 

ከሬስቶራንት ይዞ መውጣት፣ ባሉበት የማድረስ እና ከመኪና-ሳይወርዱ አገልግሎት፣ የሶስተኛ-ወገን የባሉበት ማድረስ 
አገልግሎቶች እና የግሮሰሪ መደብሮች በመስፈርቶቹ ተፅዕኖ አይደርስባቸውም። 

 

የሂውስተን ጤና መምሪያ የኮቪድ-19 (COVID-19) ማህበራዊ ርቀት መመሪያን ለአጠቃላይ ህዝብ አስፍቷል። መምሪያው 
አሁን ላይ ለሁሉም ሂውስተናውያን ከሌሎች ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ሊኖር ከሚችልበት ከአስር ወይም ከዚያ በላይ ሰዎች 
ቡድን እንዲርቁ ይመክራል። 

ለሁሉም ሂውስተናውያን መመሪያ  

• ከ 10 ወይም ከዚያ በላይ ሰዎች ስብስቦች ላይ ከመገኘት ይቆጠቡ። 

• በመጠጥ ቤቶች፣ ሬስቶራንቶች እና የምግብ ቤቶች ውስጥ ከመመገብ እና ከመጠጣት ይቆጠቡ – ከመኪና-ሳይወርዱ፣ 
በመኪና መውሰን ወይም ባሉበት የማድረስ አማራጮችን ይጠቀሙ። 

• ጊዜያዊ ጉዞ፣ የግብይት ጉዞዎችን እና ማህበራዊ ጉብኝቶችን ከማድረግ ይቆጠቡ። 

• በጣም ወሳኝ የሆኑ የእንክብካቤ ሁኔታዎችን ለማቅረብ ካልሆነ በስተቀር የእንክብካቤ ቤቶች ወይም የጡረታ ወይም 
የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማትን አይጎብኙ። 

• ጤናማ የንፅህና ልማዶችን ይለማመዱ: 
o አይንዎትን፣ አፍንጫዎትን እና አፍዎን ባልታጠቡ እጆች ከመንካት ይቆጠቡ።  
o ሲያስሉ ወይም ሲያስነጥሱ በሶፍት ይሸፍኑ እና የተጠቀሙበትን ሶፍት ያስወግዱ። ሶፍት ከሌለዎት፣ ክንድዎን 

አጥፈው ይጠቀሙ። ሳልን እና ማስነጠስን ለመሸፈን እጅዎትን አይጠቀሙ። 
o ከታመሙ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ አያድርጉ፤ በተለይም ደግሞ በኮሮና ቫይረስ የመጠቃት ከፍተኛ ስጋት 

ካለብዎት። 
o በሽታ የመከላከል አቅምዎ ጠንካራ አድርጎ ለማቆየት በቂ እረፍት ይውሰዱ፣ በቂ ፈሳሽ ይጠጡ፣ ጤናማ 

ምግቦችን ይመገቡ እና ጭንቀትዎን ይቆጣጠሩ። 

• በሚቻልበት አጋጣሚ ሁሉ ከቤት ሆነው ይስሩ ወይም ትምህርት ይከታተሉ። 

• ምንም እንኳ ባይታመሙም፣ ሆስፒታሎችን የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማትን ወይም የእንክብካቤ ቤቶችን በተቻለ 
መጠን ያቁሙ። ከእነዚህ ተቋማት ውስጥ አንዱን መጎብኘት የሚያስፈልግዎት ከሆነ በዚያ የሚኖርዎትን ቆይታ ይገድቡ 
እና ከታማሚዎች ስድስት ጫማ ይራቁ። 

• በሆምላንድ ደህንነት መምሪያ እንደተብራራው፣ እንደ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች እና የፋርማሲ እና የምግብ 
አቅርቦት አይነት አንገብጋቢ የመሰረተ-ልማት ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ፣ መደበኛ የስራ መርሃ-ግብርዎን 

ለማስጠበቅ ልዩ ሃላፊነት አለዎት። በስራ ቦታዎ ጤናዎን ለመጠበቅ እርስዎ እና የእርስዎ አሰሪዎች የሲዲሲ (CDC) 
መመሪያን መከተል አለባችሁ። 

• መረጃዎችን ይከታተሉ። መረጃ ቶሎ ቶሎ እየተለዋወጠ ይገኛል። ለአዲስ መረጃ 

HoustonEmergency.org/covid19 ን ቶሎ ቶሎ ይጎብኙ።  
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በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች የሚያካትቱት: 

• 60 እና ከዚያ በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች። 

• የልብ በሽታ፣ የሳንባ በሽታ ወይም ስኳር ጨምሮ አሳሳቢ የሆነ የጤና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች። 

• በሽታ የመከላከል አቅማቸው የተዳከመ ሰዎች። 

• እርጉዝ ሴቶች። 

አሳሳቢ የሆነ የጤና ችግሮች ላለባቸው ህፃናት እንክብካቤ ሰጪዎች ልጃቸው በቤት ውስጥ መቆየት ያስፈልገው እንደሆነ ለማወቅ 
የጤና እንክብካቤ ሰጪዎችን ማማከር አለባቸው። ሁኔታቸው የኖቬል ኮሮና ቫይረስ ስጋት ውስጥ ይከታቸው እንደሆነ ጥያቄዎች 
ያላቸው ማንኛውም ሰዎች የጤና እንክብካቤ ሰጪያቸውን ማማከር አለባቸው። 

 

መመሪያ ለስራ ቦታዎች እና ለንግድ ስራዎች  

አሰሪዎች ሰራተኞቻቸው በርካታ ሰዎች ብዛት ጋር የሚገጥማቸውን የቅርብ ንክኪ በሚቀንስ መልኩ እንዲሰሩ በይበልጥ ለማስቻል 
እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው። 
 
አሰሪዎች ማድረግ ያለባቸው: 
 

• በተቻለ መጠን ለርካታ ሰራተኞች ከቤት ሆነው በኢንተርኔት የሚሰሩበትንአማራጮች ማስፋት። 

• ሰራተኞች ሲታመሙ በቤት ውስጥ እንዲቆዩ አጥብቆ ማሳሰብ እና የህመም ፈቃድ ጥቅሞች ውስጥ አመቺነትን 
ማስፋት። 

• በተመሳሳይ ጊዜ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች አንድላይ መምጣትን ለመቀነስ የመጀመሪያ እና መጨረሻ ጊዜዎችን 
ማለያየትን ታሳቢ ያድርጉበት

 

መመሪያ ለታመሙ ሰዎች  

• ሲታመሙ በቤትዎ ይቆዩ። 

• ሲታመሙ ህዝብ ወደሚበዛበት ቦታ አይሂዱ።  

• አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር በአጠቃላይ ከህክምና ጉብኝቶች ይቆጠቡ።  

• በማንኛውም መንገድ ከታመሙ፣ ከመሄድዎ በፊት መጀመሪያ ወደ ሃኪምዎ ቢሮ ይደውሉ። 

• የህክምና ድንገተኛ ካልሆነ በስተቀር ወደ ድንገተኛ ክፍል አይሂዱ። የድንገተኛ ክፍሎች በጣም አንገብጋቢ ፍላጎቶች 
ላሏቸው ሰዎች አገልግሎት መስጠት መቻል አለባቸው።  

• እንደ ሳል፣ ትኩሳት እና ሌላ የአተነፋፈስ ችግር ምልክቶች ካሉብዎት፣ የጤና እንክብካቤ ባለሙያን ያናግሩ። ከመሄድዎ 
በፊት መደወል አለብዎት።  

 
 

የታደሰው: መጋቢት 16፣ 2020 


