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ሓኪም ምክልኻል ለበዳ

ኣብ ኣጸደ-ህጻናት ንዚኽሰት ኮቪድ-19 ብዚምልከት ንወለዲ እተዋህበ
መምርሒታት
ስለምንታይ እዩ እዚ ሓበሬታ ዚውሃበኒ ዘሎ?
ምስቲ ናይ ውላድካ ኣጸደህጻናት ክፍሊ/ሰራሕተኛታት እተኣሳሰረ፡ ኣብቲ ቦታ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ
ተራእዩ ኣሎ። እቲ ናይ ለበዳ እለሻ ኣሰር ይካየድ ኣሎ፡ እቲ ናይ ኣሰራት ስፍሓት ድማ በቲ ኣላሺ ኣሰር
እዩ ዚውሰን። ውላድካ ከም ሓደ በቲ ለበዳ ብቐጥታ እተቓለዐ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ኣይቁጸርን
እዩ።
ኣብቲ ጉንፋዕ ዚሓሙሉ ግዜ ደጋጊምካ ናይ ቅምሶ መርመራ ምግባር ንህጻናት ደስ ኣይብሎምን እዩ።
ስለዚ እቶም ኣብ ዕድመ ኣጸደህጻናት ዘለዉ ህጻናት ብዘይ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኣብ ገዝኦም እንተ
ጸንሑ ይሓይሽ።

ሕጂ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?
ምልክታት ዘይብሎም ህጻናት ናብ ቤትትምህርቶም ምኻድ ኪቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። ምልክታት ምስ
ዚህሉ ግን፡ ወላ'ውን ቀሊል ይኹን፡ ገዝኦም ኪኸዱ ይግባእ።
ክንክን ወይ ሕክምና ምስ ዘድሊ፡ ን 1177 ተወከሶም ወይ ድማ ነቲ ልሙድ ማእከል
ጥዕና።

መዓስ እዩ እቲ ህጻን ኣብ ገዛ ኪጸንሕ ዘለዎ?
ምልክታት ዘለዎ ህጻን ኣብ ገዝኡ ኪጸንሕ ወይ ምስ ካልኦት ምርኻብ ከቋርጽ ይግባእ።

ምልክታት ንሕጽር ዝበለ ግዜ ጥራይ ምስ ዚረኣዩ፥ ክሳዕ እቲ ህጻን ምልክታት ዝሃለዎ፡ ኣብ
ገዝኡ ይጽናሕ + ክልተ መዓልትን ለይትን።

እቶም ምልክታት ዘይከዱን ግን ዝሓሹን ምስ ዚኾኑ (ንኣብነት፡ ቅልል ዝበለ ሰዓልን ናይ
ኣፍንጫ ጸረርታን)፥ እቲ ህጻን ምልክታት ምስ ተራእዮ እንተ ወሓደ ን 7 መዓልታት ኣብ ገዛ ይጽናሕ፡
ካብዚኣተን ድማ እተን ክልተ ዳሕሮት መዓልታት ረስኒ ዘይብሉን ሓፈሻዊ ምምሕያሽ ዘርእየሉን ኪኾና
ይግባእ።
ናይ ቅምሶ መርመራ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ፥

ነጋቲቭ ናይ ቅምሶ ውጽኢት ምስ ዘጋጥም፥
እቲ ህጻን ናብ ቤትትምህርቱ ወይ ናብ ካልእ ናይ ንጥፈት ቦታ ምስ ዚምለስ፡ እቲ ሓፈሻዊ ጥዕናኡ ምስ
ዘፍቅደሉን ብመሰረት ናይቲ ንዕረፍቲ ሕማም ዚምልከት ናይ እተፈላለዩ ዋኒናት ኣካዪዳ ይኸውን።

ፖዚቲቭ ናይ ቅምሶ ውጽኢት ምስ ዘጋጥም፥
እቲ ህጻን፡ ረስኒ ምስ ገደፎን ሓፈሻዊ ምምያሽ ምስ ኣርኣየን 2 መዓልታት ኣብ ገዝኡ ኪጸንሕ
ይግባእ፡ ከምኡውን 7 መዓልታት ድሕሪ ምጅማር ምልክታት። እቲ ህጻን ገና ዘይሓወየ ግን ቀሊል
ምክልታት ምስ ዚህሉዎ፡ ደርቕ ሰዓልን ናይ ኣፍንጫ ጸረርታን፡ ሕማም ካብ ዚጅምሮ ኣትሒዙ
ድሕሪ 7 መዓልታት ናብ ቤትትምህርቱ ወይ ካልእ ዋኒኑ ኪምለስ ይኽእል እዩ።

መርበብ ሓበሬታ

ኢመይል
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መኣስ እዮም ኣባላት ስድራቤት ዚውሸቡ?
ናይ ገዛ ውሸባ ብሓኪም ዚውሰን ኮይኑ፡ ኣብቲ ስድራቤት ርግጸኛ ልኽፈት ምስ ዚህሉ ጥራይ
እዩ ዚዝውተር።

ሓቅታት ብዛዕባ ኮቪድ-19
እቲ ናይ ምፍልፋል ግዜ ክንደይ ይወስድ?
ካብ ልኽፈት ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ሕማም ዚረአ (ናይ ምፍልፋል ግዜ) ካብ 2 ክሳዕ 14 መዓልታት
ይወስድ። እቲ ልሙድ ግን 5 መዓልታት እዩ።

እየኖት ምልክታት እዮም ኣብ ኮቪድ-19 ልሙዳት?
ህጻናት ምስ ዓበይቲ ምስ ዚነጻጸሩ ዝሓሸ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ኣለዎም። ንነዊሕ ግዜ ኣይሓሙን
እዮም፡ ልክዕ ከምቶም ዓበይቲውን መተሓላለፍቲ ለበዳ ኣይኮኑን።
ከም ኣብ ዓበይቲ፡ እቶም ፍሉጣት ምልክታት፡ ረስንን ናይ ምስትንፋስ ሕጽረትን እዮም፣ ኣብ ገለ ህጻናት
ግን ውጽኣትን ተምላስን ድኻምን ናይ ኣፍንጫ ጸረርታን ይረኣዩ እዮም።

ኮሮናቫይረስ ብኸመይ መገዲ እዩ ዘጥቅዕ?
ኮሮናቫይረስ ብናይ ነጠብታን ብናይ ምትንኻፍን መገዲ እዩ ዚለክፍ። ሓደ ሰብ ክህንጥስ ወይ ክስዕል ወይ
ኪዛረብ ከሎ፡ ኣብቲ ኣየር፡ ዚልብዑ/ዚልብዱ ነጠብጣባት ይፍጠሩ። ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ'ቲ ሰብ'ቲ ምስ
ዚርከብ፡ ኪልከፍ ይኽእል እዩ። እቲ ነጠብጣብ ኣብ ባይታ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ምስ ዚወድቕ፡ እቲ
ለበዳ ብኡ ገይሩ ኪቕጽል ይኽእል፡ ብፍላይ ብመገዲ ኣእዳው። ሓደ ሰብ ኢዱ ከይተሓጽበ፡ ዓይኑ ምስ
ዚሓሲ ወይ ኣፍንጫኡ ምስ ዚትንክፍ፡ እቲ ቫይረስ በዚ መገድ'ዚ ገይሩ ናብ ኣካላትና ኪኣቱ ይኽእል።
ስለዚ ከኣ'ዩ ርሕቀትካ ምሕላውን ኣእዳውካ ወትሩ ምሕጻብን ኣገዳሲ ዚኸውን።

