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HOUSTON (ሃውስቶን) ማእከል ጥዕና ምስፍሕፋሕ ናይ COVID-19 ንምዝሓል ተወሳኺ ስጉምትታት ይወስድ፡ 

ምቅናሰ ቁጽሪ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት 

Houtson (ሃውስቶን) ማእከል ጥዕና ብ ጠለብን ለበዋን፡ ን ጥዕና ኮሚኒቲና ንምክልኻል ተወሳኺ ስጉምትታት ይወስድ፡ 

እዚ ድማ ንምዝሓል ናይ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ (Covid-19) ከምኡ`ውን ምቅናስ ቁጽሪ ተለከፍቲ ሕማም ዝዓለመ 

ኢዩ። 

ኻብ መጋቢት 17 ናይ 2020 ልክዕ ሰዓት 8፡00 ንግሆ ኣብ ግብሪ ዝውዕል፡ 

• ን 15 መአልቲ ባራትን ናይት ክለባትን ክዕጸዋ። 

• ናይ መግቢ ትካላት፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ቦታ (on-site) መግቢ ምቕራብ ን 15 መዓልታት ክቃረጽ። 

 

ናይ መግቢ ቀረብ፡ ናይ ምብጽጻሕ መግቢን ሰባትን ኣገልግሎታት፡ ሳልሳይ ኣካል ምብጽጻሕ ኣገልግሎታት ከምኡ`ውን ዱካናትን 

መኽዘናትን በዚ ጠለብ ኣይጽለዉን። 

 

 

Houtson (ሃውስቶን) ማእከል ጥዕና፡ ናይ COVID-19 ማሕበራዊ መሪሕነቱ ናብ ሓፈሻዊ ህዝቢ የስፋሕፍሕ። እዚ 

ኽፍሊ ወይ ማእከል ጥዕና፡ን ኹሎም ተቐማጦ ሃውስቶን፡ ካብ ዓሰርተ ውይ ካብኡ ንላዕሊ እኩብ ህዝቢ ኣብ ዘለወሉ ቦታ፡ 

ምትንኻፍ ንምክልኻል፡ ካብቲ ኣከባቢ ክርሕቁ ይላቡ። 

 

ሓበሬታ ን ኹሎም ተቐማጦ ን ኹሎም ተቐማጦ ሃውስቶን 

 

• ምትእኽኻብ ካብ 10 ንላዕሊ ክቃረጽ፡፡ 

• ኣብ ባራትን ሪስቶራንትን መግቢ ምብላዕ ወይ መስተ ምስታይ ምውጋድ። 

• ፍኑው ዝኾነ መገሻ፡ ሸመታ ኣብ ዕዳጋ፡ ከምኡ`ውን ማሕበራዊ ምብጽጻሕ ደው ክብል፡፡ 

• ዝኾነ ምብጻሕ ናብ ሕሙማት፡ ወይ ውን መሀብሀቢ ኣረገዊ፡ ወይ`ውን ናይ ነዊሕ ግዜ ተኣለይቲ ደው ክብል ኣልዉ ብዘይካ 

ሓገዝ ንምሃብ እንተዘይኮይኑ። 

• ናይ ጥዕና ጽሬት ጠባያት ምልምማድ 

 

o ኢድካ ከይተሓጸብካ ን ገጽካ፡ ኣፍንጫኻ ወይ`ውን ኣፍካ ዘይምትንካፍ። 

o ኣብ እትህንጥሰሉን እትስዕለሉን እዋን ኣፍክ ብ መንዲል ወይ ሶፍት ምሽፋን፡ ዝተጠቀምካሉ ሶፍት ድማ ምጉሓፍ። 

ሶፍት እንተዘይብልካ ናይ እጅገኻ ኩርናዕ ምጥቃም። ምህንጣስን ምስዕልን ንምሽፋን ኣእዳውካ ዘይምጥቃም። 

o ምስ ዝሓመሙ ሰባት ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ምውጋድ፡ ብፍላይ ብ ኮሮና ቫይረስ ሓደገኛ ኣብ ዝኾነ ቦታ ። 
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o እኹል ዕረፍት ኣዘውትር፡ እኹል ዝኾነ ማይ ስተ፡ ከም ኡ`ውን ነቲ ናትካ ናይ ተጸዋርነት ዓቅምኻ ንምዕቃብ ካብ 

ጸቕጢ ነጻ ኹን፡፡ 

• ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ወይ`ውን ከመሃር ፈትን ኣብ ትኽእለሉ ግዜ። 

• ወላውን እንተዘይሓመምካ ናብ ሆስፒታላት ምብጻሕ ኣቃርጽ፡ ከምኡ`ውን ናብ ተኣለይቲ ሕሙማት ወይ ናይ ሕሙማት ቦታ 

ካብ ምኻድ ተቖጠብ ምብፃህ እንድህር ሀልዩካ አብቲ ቦታ ትጸንህሉ ግዘ ቀንስ። 

• ብ መሰረት ናይ Homeland Security ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ትሕተ ቅርጺ ትካላት ትሰርሕ እንተኾንካ፡ እዚ ድማ ናይ 

ጥዕና ማእከላት፡ ናይ ሕክምናዊ ኣፋውስ ዝስረሓሉ ቦታ፡ ከም ኡ`ውን ናይ መግቢ ቀረብ ዝህቡ ትካላት እንተድኣ ኮይኖም፡ 

ናይ ነስኻ ፍሉይ ሓላፍነት ኣለኩ ነቲ ናይ ስራህ ግዚያትክ ንምምዕርራይ። ንስኻን ሰራሕተኛታትካን ጥዕናኻ መታን ኽሕሎ 

ናይ CDC መምርሒታት ክኽተሉ ኣለዎም። 

• ሓበሬታ ንምርካብ ኩሉ ግዜ ተዳሎ፣ ምኽንያቱ ሓበሬታ ክቀያየር ስለ ዝኽእል፡ ስለዚ ነዚ ዝስዕብ ሊንክ ሰዓቢ እዋናዊ 

ሓበሪታ ንምርካብ HoustonEmergency.org/covid19። 

 

እቶም ኣብ ሓደገኛ ቦታ ወይ ኩነታት ዘለዉ ሰባት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 

 

• ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት። 

• ሕሉፍ ውሽታዊ ወይ ውን ካልእ ዝኾነ ዓይነት ሕማማት ዘለዎን ከም እኒ ናይ ህማም ሳምባ ሕማማት ልቢ ወይ`ውን ሕማም 

ሽኮርያ። 

• ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ዝተዳኸመ ሰባት። 

• ጥኑሳት። 

 

ኣለይቲ ናይ ቆልዑ፡ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሕማም ጸገማት ዘለዎም፡ ብዛዕባ ደቆም፡ ኣብ ገዛ ክጸንሑ ኣልዎም ወይ የብሎምን ንምፍላጥ 

ሓገዝን ምኽርን ካብ ናይ ጥዕና ማእከላት ክሓቱ ኣለዎም። ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ጥዕናኦም ኣብ ሓደጋ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክኣቱ ይኽእልን 

ኣይክእልን ንምፍላጥ ን ናይ ጥዕና ኣማኸሪ ክሓትትን ኵአስን ኣለዎ። 

 

 

ን ናይ ስራሕ ቦታታትን ናይ ቢዝነስ ቦታታትን ዝወሃብ መምርሒ 

 

ኣሳሕቲ ነዚ መምርሒታት ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ነቶም ስጉምትታት ክወስዱን ን ሰራሕተኛታቶን ክድግፍዎምን ኣለዎም፡ እዚ ድማ 

ከም ብዙህ ዝተአከቡ ሰባት ቀጥታዊ ርክባት ምቅናስ ክኸውን ይኽእል። 

 

ኣስራሒ ነዚ ዝስዕብ መምርሒታት ክኽተል፡ 

• ኣብ ገዛ ኮንካ ናይ ምስራሕ ኣማራጺታትን ዕድላትን ን ሰራሕተኛታቱ ክህብ። 

• ዝኾነ ሰራሕተኛ ምስ ዝሓምም ኣብ ገዝኡ ንኽጸንሕ ክደፍኦ ከም ኡ`ውን ኣብ ገዛ ኮይኑ ክሰርሓሉ ወይ ውን ተወስኺ ዕዳልት 

ዝረኽበሉ ኩታት ክፈጥር ኣለዎ። 
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• ኣብ ምውዳእ ናይ ስራሕ ግዜ ኣብ ሓደ እዋን ንዝፍጠር ብዝሒ ምትእኽኻብ ቁጽሪ ናይ ሰራሕተኛታት ምቅናስ ኣብ ግምት 

ዘእተወ ኣጀማምራ ናይ ስራሕ ክኽተል።  

 

ን ሕሙማት ዝወሃብ መምርሒታት 

 

• ምስ ትሓምም ኣብ ገዛኻ ኣይትውጻእ። 

• አብ እዋን ህማም ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት ኣይትውጻእ። 

• ሕፈሻዊ ናይ ሕክምና ንውቲብዘይካ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ግዜ ከተቃርጽ ኣለካ። 

• ብ ዝኾነ መንገዲ ምስ ትሕምም፡ ቅድሚ ናብ ናይ ዶክተርካ ኦስ ምእታው ክትድውለሉ ኣለካ። 

• ናይ ሕክምና ህጹጽ ጉዳይ እንተዘይብልካ፡ ናብ ናይ ኢመርጀንሲ ናይ ሕክምና ክፍሊ ክትኣቱ የብልካን። ክፍሊ ኢመርጀንሲ 

ነቶም ኣዝዩም ብሕማም ዝተወጽዑ ዘገልግል ክፍሊ ኢዩ። 

• ዝኾነ ናይ ሰዓል ወይ ምህንጣስ ወይ ናይ ረስኒ ወይ`ውን ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ምልክታት ምስዝህልወካ፡ ን ናይ ሕክምና 

ኣማኻሪ ክትውከስ ኣሎካ። ቅድሚ ናብ ሕክምና ምኻድካ ብ ተለፎን ክትውከስ ኣሎካ።  

 
 

ዝተመሃየሽ: መጋቢት 16 2020 


