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ምስ ሓደ እዋናዊ ሕማም ናይ ስራዓተ ምስትንፋስ ዘለዎ ቀረባ ርክብ ጌርኩም ምስትነብሩ እንታይ ክትግበርሩ ከም 
ዝግባአኩም ዝገልጽ መምርሒታት 
 
ህሉው ኩነታት: ዕለት 08.04.2020 
 
እዋናዊ ምልክታት ሕማም ስራዓተ ምስትንፋስ ምስዘለዎ ሰብ ብሓንሳብ ትቕመጡ እንተዄንኩም ወይ ምስዚ ሰብ ቀረባ ርክብ ጌርኩም 
እንተኔርኩም: ብናትኩም ተበግሶ ን10 መዓልቲ አብ ገዛ ክትውሸቡ ኣለኩም።  እዚ ማለት: እቲ ሰብ ምልክታት ሕማም አብ ዝነበሮ እዋን ወይ 
24 ሰዓት ቅድሚ ምልክታት ምርአዩ ምስኡ ዝኾነ ርክብ ጌርኩም እንተኔርኩም ኢዩ።  
 
ብናትኩም ተበግሶ ብምውሻብኩም ናብቶም ምሳኹም ዝነብሩን ንህዝብን ቫይረስ ምትሕልላፍ ተውግዱ። አብዚ እዋን እስኹም ንባዕልኹም 
ለበድቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም:: ስለዚ ብምውሻብኩም መጠን ብፍላይ ሕማም ንኽለግቦም አብ ሓደጋ ንዝርከቡ ሰባት ንክትከላኸሉሎምን እቲ 
ምትሕልላፍ ቫይረስ ንኽተጉድሉን ዓቢ እጃም ተበርክቱ ኣለኹም።    
 
እዞም ዝስዕቡ መምርሒታት: አብቲ ብናትኩም ተበግሶ ትውሸቡሉ እዋን: ምትሕልላፍ ቫይረስ ንምውጋድ ክተተግብርዎም ዘለኩም ናይ ጥንቃቐ 
ስጉምትታት ይሕብሩኹም።  
 
ኩሉ አገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ አብ ወብሳይት ናይ ሚንስትሪ ጥዕና (BAG) ክትረኽቡ ትኽእሉ:- 
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus. 
 
መምርሒታት:- ባዕልኻ ነብስኻ ምውሻብ    
 
ማሕበራውን ሞያውን ምግላል 
 
• ን10 መዓልታት ካብ ገዛ አይትውጽኡ። እተን 10 መዓልታት: ካብቲ እቲ ዝሓመመ ሰብ ዝተነጸለሉ እዋን ይጅምራ። 
• ብዘይካ ምሳኹም አብ ገዛ ዝቕመጡን ምሳኹም ተወሺቦም ዘለዉ ሰባትን ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ኣወግዱ። ብፍላይ ምሳኹም ዝቕመጡ: 

ሕማም ብቐሊሉ ከትቅዖም ዝኽእል ሰባት (አብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት) አብ እዋን ምውሻብ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ካልኦት ሰባት ክፍለዩን 
ነቲ መምርሒታት ናይ ባዕልኻ ነብስኻ ምግላል ብግቡእ ከተግብርዎ ይግባእ። 

• ናይቲ «ነብስና ብኸምዚ ክንከላኸል ንኽእል» ዝብል ጎስጓስ ሕጋጋት ወይ ለበዋታት ጽርየትን አገባብን ምትግባር ቀጽሉ። www.bag-
coronavirus.ch. 
 
 

እስኹም (ካሎኦት ሰባትን) ምስቲ ዝሓመመ ሰብ አብ ሓደ ገዛ ምስትቕመጡ 
• እቲ ዝሓመመ ሰብ ማዕጾ መደቀሲኡ ዓጽዩ አብ መደቀሲኡ ይኸውን። አብ መደቀሲኡ ኮይኑ ይበልዕ (መምርሒታት ናይ ባዕልኻ ነብስኻ 

ምግላል ርአዩ)። 
• እቲ ዝሓመመ ሰብ ካብ መደቀሲኡ ክወጽእ እንተኾይኑ: ካብኡ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ሓልው። 
• አጋይሽ አይምጽኡኹም: ምስ ዝኾነ ሰብ ርክባት ኣወግዱ። 
• ኣእዳውኩም ቀጻሊ ብጉቡእ ተሓጸቡ። 
• ኣቑሑት ገዛኹም አብነት ቢያትታት: ኩባያታት: ጣሳታትን አቑሑት ክሽነን ብሓባር አይትጠቐሙ። አቑሑት ድሕሪ ምጥቃምኩም አብ 

ሓጻቢት ማሽን ወይ ብኢድኩም ብጥንቃቐ ብማይን ብሳምናን ሕጸቡዎ። 
• ናይ ኢድ ሽጎማኖን ናይ ዓራት መናጽፍን ብሓባር አይትጠቐሙ። ክዳውንቲ: ናይ ዓራት መናጽፍን ናይ ነብሲ ሽጎማኖን ቀጻሊ አብ ማሺን 

ሕጸቡ። 
• አብ ገዛኹም ዝቕመጡ: ሕማም ብቐሊሉ ከጥቅዖም ዝኽእል ሰባት (አብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት) አብ እዋን ምውሻብ ብዝተኻእለ መጠን ካብ 

ካልኦት ሰባት ክፍለዩን ነቲ መምርሒታት ናይ ባዕልኻ ነብስኻ ምንጻል ብግቡእ ከተግብርዎ ይግባእ።   
  
 
• በይንኹም ትቕመጡ ምስትኾኑ 
• አስፔዛን ካልእ ግድን አድለይቲ ዝኾኑ (ክግደፉ ዘይክእሉ) ነገራትን: ነአብነት መድሃኒት: ቤተሰብኩም መሓዙትኩም ወይ አቕረብቲ 

አገልግሎት አብ አፍደገ ገዛኹም ከምዝገድፉልኩም ግበሩ።  
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ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ሰባት ትቕመጡ ምስትኾኑ 
• በይንኹም አብ ሓደ ክፍሊ ኹኑ: ማዕጾ ናይቲ ኽፍሊ ዕጸውዎ። አብ ክፍልኹም ኴንኩም ተመገቡ። 
• አጋይሽ አይምጽኡኹም: ምስ ዝኾነ ሰብ ርክባት ኣወግዱ። ኣድላይ ምስዝኸውን ጥራይ ካብ ክፍልኹም ውጹ። 
• ካብ ክፍልኹም ክትወጹ እንተዄንኩም ካብ ካልኦት አብ ገዛ ዘለዉ ሰባት ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ። 
• ኣእዳውኩም ቀጻሊ ብግቡእ ተሓጸቡ።   
• ናይ በይንኹም ሽንትቤት ተጠቀሙ። እዚ ዝክአል እንተዘይኮይኑ: ነቲ ብሓባር ትጥቀሙሉ ክፍሊ መጸራረዪ (መሕጸብ ነብሲ: ሽቓቕ: 

ላቫንዲኖ) ኩልግዜ ድሕሪ ምጥቃምኩም ብልሙድ ጽረ ረኽስታት (Desinfektionsmittel) ጌርኩም ሕጸብዎም። 
• ኣቑሑት ገዛኹም ነአብነት ቢያትታት: ኩባያታት: ጣሳታትን አቑሑት ክሽነን ብሓባር አይትጠቐሙ። አቑሑት ድሕሪ ምጥቃምኩም አብ 

ሓጻቢት ማሽን ወይ ብኢድኩም ብጥንቃቐ ብማይን ብሳምናን ሕጸቡዎ። 
• ናይ ኢድ ሽጎማኖ ወይ ናይ ዓራት መናጽፍን ብሓባር አይትጠቐሙ። ክዳውንትኹም: ናይ ዓራት መናጽፍኩምን ናይ ነብሲ ሽጎማኖኹምን 

ቀጻሊ ብሓጻቢት ማሽን ሕጸብዎም። 
 
 
ኩነታት ጥዕናኹም ተኸታተሉ 
• ኩነታት ጥዕናኹም ተዓዘቡ:- ቀጨውጨው ምባል: ድኻም: ረስኒ: ስምዒት ናይ ረስኒ: ሰዓል: ቃንዛ ጉሮሮን ሕጽረት ምስትንፋስን ገለ 

ካብቶም ምልክታት መልከፍቲ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 
 
ምልክታት ምስዝርአዩ  
• ባዕልኹም ነብስኹም ገልሉ። ብተወሳኺ ነቲ ባዕልኻ ነብስኻ ምግላል ንዝምልከት መምርሒታት አተግብርዎ። አድላዪ ዝኾነ ሓበሬታታት 

አብ ወብሳይት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ((BAG) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።  
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus.  

• ካብቶም ንሕማም አዝዮም አብ ቀረባ (ወይ አብ ሓደጋ) ዝርከቡ ሰባት እንተዄንኩም1 ቀልጢፍኩም ናብ ሓኪም ደውሉ። ካብቶም 
ንሕማም አዝዮም አብ ቀረባ (ወይ አብ ሓደጋ) ዝርከቡ ሰባት ከምዝኾንኩም: ብመሰረት መምርሒ ሚንስትሪ ጥዕና ነብስኹም ባዕልኹም 
ወሺብኩም ከምዝነበርኩምን ናይ ሕማም ምልክታት ከምዘለዉኹምን ሓብሩ። 

 
ኣእዳው ምሕጻብ2 
• እስኹምን አብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሰባትን ኣእዳውኩም እንተወሓደ ን20 ክልኢታት ቀጻሊ ብማይን ብሳምናን  ክትሓጽቡ አለኩም። ማይን 

ሳምናን አብዘይብሉ እዋን ብናይ ኢድ ብጽረ ረኽስታት (Hand-Desinfektionsmittel) ጌርኩም ኣእዳውኩም አጽርዩ። ኣእዳውኩም 
ክሳብ ዝነቅጽ ምሉእ ብምሉእ በቲ ፈሳሲ ፋሕፍሕዎ። ብፍላይ ርኡይ ርስሓት አብ አእዳውኩም ምስ ዝህልወኩም ሳምናን ማይን ክጥቀሙ 
ግድን እዩ።  

• ብፍላይ መግቢ ቅድሚ ምድላውን ድሕሪ ምድላውን: ቅድሚ ምብላዕን ድሕሪ ምብላዕን: ሽንትቤት ድሕሪ ምጥቃምን ከምኡወን ኩልግዚ 
ኣእዳውኩም ርኡይ ርስሓት ምስዝህልዎን። 
 

ባዕልኻ ነብስኻ ምውሻብ ካብ ዝውድአሉ እዋን 
• ድሕሪ 10 መዓልቲ ዝኾነ ምልክታት እንተዘይብልኩም ናብ ደገ ወይ ህዝባዊ ቦታታት ክትከዱ ትኽእሉ። 
• ሕጋጋት ጽርየትን ለበዋ አገባብን ናይዚ «ነብስና ብኸምዚ ክንከላኸል ንኽእል» ዝብል ጎስጓስ አተግብርዎ።        

«So schützen wir uns»: www.bag-coronavirus.ch.  
• ኩነታት ጥዕናኹም ምዕዛብን ምክትታልን ቀጽሉ። እቶም ቀዳሞት ምልክታት ጸኒሖም ክመጹ ወይ ክርአዩ ይኽእሉ እዮም። 

                                                   
1 ልዕሊ 65 ዘዓመቶም ከምኡውን ልዑል ጸቕጢ ደም: ሕማም ሽኮር: ጸገም መትንታት ልቢ፣ሕዱር ሕማም ናይ ስራዓተ ምስትንፋስ: መንሽሮ ወይ ንስርዓተ ምክልኻል 

(ኢሙንሲስተም) ዘድክሙ ሕማማትን ፍወሳታትን 
2 ብዛዕባ ልክዕ አተሓጻጽባ ኢድ ዝገልጽ ቪድዮ:- https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY 


