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  ኮቪድ - 19  
 

ኮቪድ - 19  ሓቅታት ሓቤሬታ ፈዉሲ  

ኽታበት ዝርዝር ብቕዓት 

ንዝኾነ ሰብ ክቅበል ዝወሰነ ኦሃዮ ፈዉሲ ኽታበት ናይ ኮቪድ - 19 ክትቅርብ መዲባ። ቀረብ ድሩት ስለዝኾነ፥ ኣብ ዕድመ፥ ስራሕ፥ 

ኩነታት መነባብሮ፥ ወይ ሕክምናዊ ድሕረ ባይታ ብምሙርካስ፥ ፈዉሲ ኽታበት መጀመርታ ነቶም ዝለዕለ ሓደጋ ዘለዎም ጉጅለ ኢዩ 

ተታሒዙ። ኣብ ኦሃዮ ኣብዚ ጊዜ እዚ ንናይ ኮቪድ - 19 ፈዉሲ ኽታበት ብቁዕን ዘይብቁዕን ምኻንካ ክትፈልጥ ኣብ ታሕቲ ርአ። 

 

ንዝኾነ ሰብ ብዉሑስ ፈዉሲ ኽታበት ክቅበል ዝኽእል  ኣብ 29 መጋቢት ብቕዓት ክሰፍሕ ኢዩ። ብቁዕ ምስ ኮንካ ቆጸራ ንምሓዝ 

ምስ ትዉጥን፥ ኦሃዮ ዩጎብነዩ ኣመሓደራ መፍትሒ ፈዉሲ ኽታበት (VMS)። 
 

ኣብ ዕድመ ዝተሞርኮሰ ብቕዓት 

• ዕድመ ሰባት 50 ወይ ልዕሊኡ. 

• ዕድመ ሰባት 40 40 ወይ ልዕሊኡ፥ 19 መጋቢት ዝጅምር። 

 

ኣብ መንበሪ ገዛ ዝተሞርኮሰ ብቕዓት 

• መንበሪ ገዛ ናይቤተ-ኽንክን። 

• መንበሪ ገዛ ናይህሉዋት ሓገዝቲ ኣሳለጥቲ። 

• ሕሙማት ኣብ ናይ መንግስቲ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሆስፒታላት ዘለዉ። 

• ሰባት ምዕባለኣዊ ስንክልና ዘለዎም ኣብ ናይ ጉጅለ ገዛታት፥ መንበሪ መሳለጥያታት፥ ወይ ማእከላት ዝነብሩ። 

• ሰባት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሕማም ዘለዎም፥ ናይ ነገራት ምጥቃም ሕማም ዘማእከለ፥ ኣብ ናይ ጉጅለ ገዛታት፥ መንበሪ 

መሳለጥያታት፥ ወይ ማእከላት ዝነብሩ። 

• ነበርቲ ናይ ምሕደራ መንግስቲ ገዛታት ንኦሃዮ ገዳይም። 

 

ኣብ ሕክምና ዝተሞርኮሰ ብቕዓት 

• ሰባት ነፍሰ ጾር ዝኾና። 

• ሰባት ደረጃ ሓደ ሽኮርያ ዘለዎም። 

• ሰባት ደረጃ ክልተ ሽኮርያ ዘለዎም። 

• ሰባት ኣምዮትሮፒክ ጎድናዊ ስክለርሲስ ዘለዎም ኤይ.ኤል.ኤስ(ALS)/ሎዩ ገርጂስ Lou (Gehrig’s) ሕማም። 

• ሰባት መወዳእታ መድረኽ ኩሊታዊ (ኩሊት) ሕማም ዘለዎም። 

• ሰባት ናይ ዓጽሚ ኣንጉዕ ምስግጋር፥ ሓደ ሓደ ጊዜያት ሀማቶፖየቲክ ወይ ፈርዒ ዋህዮ ዝጽዋዕ ዝተቀበሉ፥ ከምኡዉን 

ኣብ ቀጻሊ ቀዳማዊ ናይ ካንሰር ወይ ገለ ዋሕዲ ደም ክንክን ዘለዉ። 

• ሰባት ካንሰር ዘለዎም፥ መጀመርታ 19 መጋቢት። 

• ሰባትሕዱር ኩሊት ሕማም ሲ.ከይ.ዲ (CKD)ዘለዎም፥መጀመርታ 19 መጋቢት። 

• ሰባት ሕዱር ማዕበስቲ ሳንቡእ ሕማም ሲ.ኦ.ፒ.ዲ (COPD)ዘለዎም፥ መጀመርታ 19 መጋቢት። 

• ሰባት ልባዊ ሕማም ዘለዎም፥ መጀመርታ 19 መጋቢት። 

• ሰባት ክራሸ ዘለዎም፥ መጀመርታ 19 መጋቢት። 

• ሰባት ኣብ ምዉላዶም ዝመጸ ወይ ኣብ ጊዜ ቁልዕነቶ ዝማዕበለ  ርጉጽ ሕክምናዊ ጸገማት ዘለዎም። ኣብ ላዕሊ ዘይተጠቅሱ 

ኣብዚ ምድብ ዘለዉ ብቁዕ ዝገብሩኻ ኩነታት፥ 

o ናይ ሳይክል ዋህዮ ዋሕዲ ደም። 

o ዳውን ሲንድሮም። 

o ሲስቲክ ፋይብሮሲስ። 

o ናይ ጭዋዳታት ዲስትሮፊ። 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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o ሸባ ምዃን። 

o ናይ ተዘዋዋሪ ዓፅሚ ቢፊዳ። 

o ከቢድ ናይ ልቢ ጸገም ስሩዕ ፍሉይ ሕክምናዊ ክንክን ዝደሊ። 

o ፈንይልከቶኑርያ ፒ.ከይ.ዩ (PKU)፥ ታይ-ሳክስን፥ ካልኦት ዘይተለመዱ፥ ብዘረኢ ዝመሓላለፉ ናይ ሜታቦሊክ 

ጸገማት። 

o ትርግቲያ ምስ ቀጻሊነት ምንፍርፋር፥ ሃይድሮሴፋሊ (hydrocephaly)፥ ማይክሮሴፋሊን 

(microcephaly)፥ ካልኦት ከበድቲ ናይ መትኒ(ነርቭ ) ሕማማትን። 

o ተርነር ሲንድሮም፥ ተሰባሪ ኤክስ ሲንድሮም፥ ፕራደር-ዊሊ ሲንድሮምን፥ ካልኦት ከበድቲ ናይ ጀነቲክ 

ሕማማትን። 

o ከቢድ ኣዝማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕክምናዊ ምእታው ዘድለየ። 

o አልፋን ቤታን ታላሴሚያ። 

o ምስስግጋር ምሉእ ህዋስ (ተቀበልቲን ሕጹያትን)። 

ኣብ ስራሕ ዝተሞርኮሰ ብቕዓት 

• ክንክን ጥዕናን  ሰራሕተኛታትን ኣብ ክንክን ሕሙማት ኮቪድ-19 ብቐጻሊ ዝሳተፉ ሰራሕተኛታት። 

• ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኢ.ኤም.ኤስ(EMS) መለስቲ። 

• ናይ ገዛ ሓካይም ኣባላት። 

• ኣባላት ኣብ ህሉዋት ሓገዝቲ መሳለጥያታት። 

• ኣባላት ኣብ ናይ መንግስቲ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሆስፒታላት ዘለዉ። 

• ኣባላት ኣብ ጉጅለ ገዛታት፥ መንበሪ መሳለጥያታት፥ ወይ ማእከላት ንምዕባለኣዊ ስንክልና ዘለዎም ሰባት። 

• ኣባላት ኣብ ጉጅለ ገዛታት፥ መንበሪ መሳለጥያታት፥ ወይ ማእከላት ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ሕማም ዘለዎም ሰባት፥ እንኮላይ 

ንናይ ነገራት ምጥቃም ሕማም ዘለዎም ዘማእከለ። 

• ኣባላት ኣብ ምሕደራ መንግስቲ ገዛ ዘለዉ ንኦሃዮ ገዳይም። 

• ሰራሕተኛታት ናይ K-12 ቤት-ትምህርትታት ብኣካል ተረኺብካ ትምሃረሉ ዘዳለዉ። 

• ሰባት ኣብ ናይ ክንክን ቆልዑ ኣገልግሎታት ዝሰርሑ ምስቶም ዝተመዝገቡ ቆልዑት ድማ ቀጻሊ ርክብ ዘለዎም። 

• ሰባት ኣብ ናይ ቀብሪ ኣገልግሎታት ዝሰርሑ። 

• ንጡፋት ተረኛ ሰባት ኣብ ሕጊ ትግባረ  ዝሰርሑ (ብዉሕዱ 20 ሰዓታት ንሰሙን) ከምኡዉን ቀዳማይ መላስቲ ወይ 

ቀጥታዊ ምቁጽጻር ሓላፍነት ዘለዎም። የማእክል፥ 

o ፖሊስ መኮነናትን። 

o ተወከልቲ ናይ መንደር ሓለፍቲ ፖላይስ። 

o ናይ ኣውራ ጎዳና ወታደራት ኦሃዮ። 

o ፍሉያት ሕጋዊ ስልጣናት መኮንንናት፥ ከም በዓል ኦሃዮ ክፍሊ ተፈጥረኣዊ ምንጪ ኦ.ኤን.ዲ.ኣር(ONDR) ትግባረ ኣባላት፥ 

ሽማግለ መርመርቲ ፋርማሲ፥ ቤት-ጽሕፈት ምርመራ ገበንኛቢ.ሲ.ኣይ(BCI) ኣሳለጥቲ፥ ሃገራዊ ባርዕ ማርሻል 

መርመርቲን፥ ፈደራላዊ መጉዓዝያ ኣኽበርቲ ጸጥታ አኮንንናትን፥ ካልኦት ፈደራል ትግባረ ሕጊ መኮንንናት ካብ ፈደራል 

ምንጭታት ብዘይ ናይ ኽታበት ምርካብ።  

• ሰባት ኣብ ምእራም ዝሰርሑ፥ ኣመክሮን ኣባላት ኣመክሮን ዘማእከለ፥ ንዓበይቲ ወይ ኮተቴ መታእስርቲ/መናብርቲ ወይ ኣብ 

ትሕቲ ቁጽጽር መጋባእያ ዘለዉ ቀጥታዊ ኣገልግሎታት ዝቅርቡ። 

• ንጡፋት ሰራሕተኛታት ተቀባልነት ዘለዎም ክፍሊ ባርዕ ሓዊ። 

 

ኣብ መጋቢት 16፡ 2021 ተሰሪሑ። 

 

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ይጎብንዩ፡ coronavirus.ohio.gov። 
 

ኮቪድ-19 ንዝምልከቱ ሕቶታትኩም መልሲ ንምርካብ፣ በዚ ስልኪ ደውሉ፡ call 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)። 

 

ኣእምሮኣዊ ጥዕናኩም ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኩም ኣገዳሲ እዩ። ንስኹም ወይ ከኣ ፈተውቲ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ 

ዝተተሓሓዘ ጭንቀት እንተኣጋጢምኩም፣ ን 24 መዓልታት ኣብ ሰሙን ንሸውዓተ መዓልታት ሓገዝ ይርከብ። ናብ 

ኮቪድ-19 ናይ ሓገዝ መስመር 1-800-720-9616 ደውሉ. 

http://coronavirus.ohio.gov/
http://coronavirus.ohio.gov/

