ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019
ንምቅላዕ ኮቪድ-19 ዝሰዓበ ዓርስኻ ምፍላይ (ምውሻብ)
ምኽርታት ኮቪድ-19 ምቅይያሮም ይቕጽልን ሓደሽ ሳይንሳዊ መርዲእታ ብዝተረኸበ እዋን ኩሉ ይመሓየሹን። ኣብ ዱሰምበር 2፣ 2020፣ ማእከል ቁጽጽርን ምክልኻልን
ሕማም ለበዲ (CDC) ዝሰዯዶ ሳይንሳዊ መግለጺ ንኮቪድ-19 ዝተቓልዑ ሰባት ምውሻብ ንክንኪ ዝሓሰበ እዩ ኔሩ። ዱፓርትመንት ጥዕና ኦሃዮ (ODH) ናይ ስቲትና
ዝተፈለዩ ድልየታት ብዘማልአ መልክዕ ነቲ ምኽሪ ብኹነታት ከብብያዊ ቀረብን ኩነታትን ተዯሪኹ ኣማሓይሹ እዩ።
ብODH ዝቐረቡ ንዓርስኻ ንምፍላይ ዘለዉ ምኽርታት ድህሪ -ምውሻብ ንዘሎ ለበዲ ስግእት ዝንክዩን ንዘለዉ ቀረባት ብስርዓት ዝጥቀሙን እዮም ኔሮም። ናይ ጥዕና
ግልጋሎት መቕረብቲ ትካላት፣ ምስ ከባብያዊ ናይ ጥዕና ዱፓርትመንታት ብምትሕብባር፣ ናይ CDC መስርዓት ናይ ምዝውዋር በዓል ሞያታት ጥዕና ንሕጽረት ሰራሕተኛ
ታት ንክጥቀሙ ክሓስቡ ይኽእሉ።.

ODH ዝፈቕዶም ኣማራጽታት ዓርስኻ ምውሻብ
ንምቅላዕ ኮቪድ-19 ብምሰዓብ
ጻንሒት ዓርስኻ ምፍላይ(ምውሻብ)

ዝምከሩ ንጥፈታት
ማሕበራዊ ርሕቀት ምሕላው (ብዉሑድ 6 ጫማ) ካብ ካልኦት ከምኡውን
ማስክ ምግባር ኣብ መንጎ ካልኦት ሰባት ክትኮኑ ከለኹም

ኣድላዪ ዝኾነ ጻንሒት
ንምንካይ ስግኣት ለበዲ
(ምምሕልላፍ)

ንርእስኹም-ምክትታል ክሳብ መዓልቲ 14 (ሙቐት ምርኣይ ኣብ መዓልቲ
እንተውሓዯ ን 10 መዓልቲታት ድሕሪ ናይ መወዲእታ ምቅላዕ ካብ ክልተ ግዘ፣ ንረስኒ፣ ንሰዓል፣ ሕጽረት ስትንፋስ ወይከዓ ካልእ ምልክታት
ኮቪድ-19።)
ገዛ ዘይምውጻእ።
ዘለዎም ወይ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘማዕብሉ ሰባት ኣዎንታዊ ውጽኢት
ንምርመራ ንኮቪድ-19 ንዓርስኹም ፈሊኹም መምርሕታት ክትስዕቡ
ኣለኩም ምቁራጽ ንርእስኻ ምፍላይ ክስዕቡ ኣለዎም።
ማሕበራዊ ርሕቀት ምሕላው (ብዉሑድ 6 ጫማ) ካብ ካልኦት ከምኡውን
ማስክ ምግባር ኣብ መንጎ ካልኦት ሰባት ክትኮኑ ከለኹም
ንርእስኹም-ምክትታል ክሳብ መዓልቲ 14። (ሙቐት ምርኣይ ኣብ መዓልቲ
ክልተ ግዘ፣ ንረስኒ፣ ንሰዓል፣ ሕጽረት ስትንፋስ ወይ ከዓ ካልእ ምልክታት
ኮቪድ-19.)
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እንተውሓዯ ን 10 መዓልቲታት ድሕሪ ናይ መወዲእታ ምቅላዕ ካብ ኣብ እዋን መወዲእታ እዚ ግዘ ናይ ቫይረስ ምርመራ ንምግባር ሕሰቡ (ኣብ
ገዛ ዘይምውጻእ።
መዓልቲ ሸሞንተ ወይ ከዓ ጸኒሑ) ዝኾነ ኢንፊክሽን ከምዘየለ ንምርግጋጽ
ይውስኽ፣ ንዓርስኻ ምፍላይ ግን ቅድሚ ዓሰርተ መዓልቲ ክቋረጽ
ኣይክእልን።
ዘለዎም ወይ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘማዕብሉ ሰባት ኣዎንታዊ ውጽኢት
ንምርመራ ንኮቪድ-19 ንዓርስኹም ፈሊኹም መምርሕታት ክትስዕቡ
ኣለኩም ምቁራጽ ንርእስኻ ምፍላይ ክስዕቡ ኣለዎም።
ማሕበራዊ ርሕቀት ምሕላው (ብዉሑድ 6 ጫማ) ካብ ካልኦት ከምኡውን
ማስክ ምግባር ኣብ መንጎ ካልኦት ሰባት ክትኮኑ ከለኹም ማስክ ግበሩ።
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ንርእስኹም-ምክትታል ክሳብ መዓልቲ 14 (ሙቐት ምርኣይ ኣብ መዓልቲ
ነጌቲቭ ውጽኢት ፈተናን SARS-CoV-2 (እዚ ቫይረስ
ክልተ ግዘ፣ ንረስኒ፣ ንሰዓል፣ ሕጽረት ስትንፋስ ወይ ከዓ ካልእ ምልክታት
ምኽንያታት ኮቪድ-19) ካብ ኣብ ሓምሻይ መዓልቲ ዝተእከበ
መመርመሪ ወይ ድሕሪ ናይ መወዲእታ ምቅላዕ ን ኣብ ገዛ ብዝነኣሰ ኮቪድ-19.)
ን ን ሸውዓት መዓልቲ ድሕሪ ናይ መወዲእታ ምቅላዕ።
ዘለዎም ወይ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘማዕብሉ ሰባት ፖዘቲቭ ውጽኢት
ንምርመራ ንኮቪድ-19 ንዓርስኹም ፈሊኹም መምርሕታት ክትስዕቡ
ኣለኩም ምቁራጽ ንርእስኻ ምፍላይ ክስዕቡ ኣለዎም።

ዱሰምበር 3/2020 ዝተፈጠረ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ን coronavirus.ohio.govተወከሱ።.
ንናይ ኮቪድ-19 ሕቶታት መልሲ ንምርካብ፣ ናብ 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)።
ናይ ኣእምሯዊ ጥዕናኹም ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኹም ኣድላዪ እዩ። ምስ ለበዲ ኮሮና ቫይረስ ብዝተዛመድ ንስኩም ወይ እትፈትዉዎም ሰባት ሕማም ጭንቀት
ይገጥመኩም እንተሃልዩ፣ ሓገዝ ኣብ መዓልቲ ን24 ሰዓት ኣብ ሰሙን ንሸውዓተ መዓልቲ ቅሩብ እዩ። ኣብ 1-800-720-9616 ናብ ናይ ኮቪድ-19 ክንክን
መስመር ዯውሉ።

