Till dig som har haft kontakt med
person som har covid-19
Översättning till Tigrinja/ትግርኛ
Reviderad 2021-06-15

Reviderad 2021-06-15
ምክልኻል-ለበዳ ኣብ ክሮኖበርይ

ንዓኻ ምስ ሓደ ብኮቪድ-19
19 ተታሒዙ ዝነበረ ሰብ ተራኺብካ ዝነበረካ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ስድራቤት ዝነብሩ - ነቲ ንምክልኻል
ንምክልኻል-ለበዳ ዝወጸ ”ሓበሬታን - ሕጋጋት ርክብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ስድራቤትን”
(Information
Information och förhållningsregler till hushållskontakter
hushållskontakter) ዚብል ጽሑፍ ርኣይዎ።
ሓደ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ተራኺብካዮ ዝነበርካ ሰብ፥ ኣብቲ ሕማም ከላብዓሉ ዚኽእል ጊዜ (48 ሰዓታት ቅድሚ
ቅድሚ-ምልክት
ምልክት ሕማም ምርኣዩ) ብኮቪድ-19
ተታሒዙ ኣሎ። ስለዚ ድማ እቲ ሕማም ሊጊቡካ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ለጊቡካ ወይ ሓሚምካ ክትህሉ ርጉጽ ነገር የልቦን። ይኹን እምበር፡ ንስኻ ከም
ኵሎም ካልኦት ሰባት - ነቲ ለበዳ ናብ ካልእ ሰብ ንኸይተሕልፎ ጥንቃቐ ክትገብር ሓላፍነትካ ክትስከም ኣገዳሲ እዩ። ድሮ ሓሚምካ ወይ ምልክትሕማም ርኢኻ ምስ ትህሉ፥ ምርመራ ንምግባር ምስ ”ክንክን
”ክንክን-ሕማም” ርክብ ግበር። ኮሮና-ቪሩስ፡ ብዚበለጸ ኪተሓላለፍ ዚኽእል፥ እቲ ሕማም ምስ
ሓዘካን - ኣብቲ ምልክት ሕማም ዘሎካ ጊዜን’ዩ። ቅድሚ
ቅድሚ’ቲ ምሕማም ኪስምዓካ ምጅማሩ ውን፥ ቁሩብ ኣተሓላላፊ ናይቲ ቪሩስ ክትከውን ትኽእል
ኢኻ።
ካብቲ ዝለገበካ ሰዓት ጀሚሩ፡ ክሳብ’ቲ እቲ ሕማም ዚጅምረካ ዘሎ ጊዜ (ጊዜ
(ጊዜ-ውሸባ)፥
ውሸባ)፥ ካብ 2 ክሳብ 14 መዓልታት ኪፈላለ ይኽእል’ዩ። እቲ ልሙድ
ዚበሃል ግን 5 መዓልታት’ዩ።

ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ምስቲ ብምርመራ ከም ዝለገቦ ዝተረጋገጸ ሰብ ዝተራኸብካላ ዕለት ( / )፡
)፡- ነዞም መምርሒታት ሰዓቦም፡ሰዓቦም፡


ናይ ኮቪድ-19 ዝመስል ምልክት-ሕማም
ሕማም ከይህልወካ ኣቕልቦ ግበር። እቶም ዋና ምልክታት ዝበሃሉ፡ ከም ረስኒ፡ ምስዓል፡ ቃንዛ
ቃንዛ-ጎሮሮ፡ ቃንዛርእሲ፡ ቃንዛ-ጅማውቲ፡
ጅማውቲ፡ ምንጣስ፡ ናይ ምሽታትን ናይ ጣዕሚን ስምዒታት ምጥፋእ፤ ከምኡ ውን ተቕማጥ ዘሎዎ ናይ ከስዐ ሽግራትን
እዮም። ገለ ምልክታት-ሕማም
ሕማም ምስ ትርኢ፥ ቀለልቲ ውን እንተ ዀኑ፡ ቀልጢፋ ከም ትንጸልን - ምስ ካልኦት ካብ ምርኻብ ከም ተቝጠብን
ግበር። ምርመራ ንኺግበረልካ ድማ ምስቲ ናትካ ”ማእከል ክንክን
ክንክን-ሕማም” (vårdcentral) ርክብ ግበር። ምስ ሓደ ኮቪድ-19
ኮቪድ ዝሓዞ ሰብ
ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዘሎካ ድማ ንገሮም። ምስ ካልኦት ትካላት ኣብያተ
ኣብያተ-ሕክምና
ሕክምና ትካላት ምስ ትራኸብ ውን፥ ከምኡ ኢልካ ንገሮም። ኣብ
ከቢድ ናይ
ይ ጥዕና ሃለዋት ምስ ትህሉ ናብ 112 ደውል። ዋላ ኣሉታዊ ናይ ምርመራ መልሲ ምስ ትረክብ ውን፥ ብዛዕባ ምልክታ ሕማም ዘሎካ
ኣስተብህሎ ኣይተቛርጽ። ከም ብሓድሽ ምልክት ሕማም ምስ ትርኢ፥ ዳግም ናብ ”ማእከል
”ማእከል-ክንክን
ክንክን ሕማም” ተመሊስካ ተመርመር።



ብዝተኻእለካ መጠን ምስ ሒደት ሰባት ጥራይ ተራኸብ። ምስ ኣዕሩኽትኻ ኣይትራኸብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ዘራኽበካ ናይ
”ነጻ-ጊዜ
ጊዜ ንጥፈታት” ውን ተቖጠብ። ም
ምስቶም
ስቶም ግድን ክትረኽቦም ዘሎካ ሰባት ድማ፥ (ናይ 2 ሜትሮ) ምርሕሓቕካ ሓሉ፤ ኣብ
ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ። ቅድሚ ምሕማምካ ውን ንኻልኦት ሰባት ክተልግብ ትኽእል ኢኻ።



ትኽእል እንተ ዄንካ ካብ ገዛኻ ስራሕ። ዘይክኣል እንተ ዀይኑ፡ ብፍላይ ምስቶም ኣብ ቦታ
ቦታ-ስራሕካ
ስራሕካ ዘሎዉ ሰባት ዘሎካ
ምርሕሓቕ ከም ትሕልዎ ግበር።
እቶም ጥዕና ዚስምዖም ቆልዑ፡ ናብ መዋዕለ
መዋዕለ-ሕጻናትን
ሕጻናትን ናብ ቤትትምህርቶምን ኪኸዱ ይኽእሉ እዮም።
እ

ምስቲ ዝለገቦ ሰብ፡ ብጠቕላላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ለይትን
ለይትን-መዓልትን፡
መዓልትን፡ ካብ 2 ሜትሮ ንዝትሕት ምርሕሓቕ፡ ካብ 15 ደቓይቕ ንላዕሊ ናይ ቀረባ
ርክብ ጌርካ ምስ ትኸውን፡- (እዚ
እዚ ንመንእሰያት ወይ በጽሕታት - ካብ ዕድመ መባእታዊ-ትምህርቲን
ትምህርቲን ልዕሊኡን ዚምልከትዚምልከት ዋላ ምልክት-ሕማም
ውን ምስ ዘይትርኢ)።


ካብታ እቲ ዝለገቦ ሰብ ዝተመርመረላ ዕለት፥ ኣብ መበል 5ይቲ መዓልቲ ምርመራ ግበር። ምርመራ ንምግባር ምስቲ ናትካ ”ክንክንሕማም” (vårdcentral) ርክብ ግበር።



ትኽእል እንተ ዄንካ ብዚክእእለካ መጠን ካብ ገዛኻ ዄንካ ስራሕ። ዘይክኣል እንተ ዀይኑ፡ ብፍላይ ምስቶም ኣብ ቦታ
ቦታ-ስራሕካ
ዘሎዉ ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕ ከም ትሕልዎ ግበር።



እቶም ናይ ላዕለዋይ ክፋል መባእታዊ ቤትትምርህቲን ጂምናስየምን ተመሃሮ፥ ክሳብ መልሲ ዝመጾም ናብ ቤትትምህርቶም ኪኸዱ
ይኽእሉ እዮም። ካብ ቤትትምርህቲ ወጻኢ ግን ኣብ ናይ ነጻ
ነጻ-ጊዜ ንጥፈታት ኣይካፈሉ።



እንተ ደኣ ምስቲ ከልግበልካ ዚኽእል ሰብ ዝተራኸብካሉ ጊዜ ሓደ ሰሙን ምስ ሓለፈ መልእኽቲ መጺኡካ፥
ጺኡካ፥ ምርመራ ምግባር ፍጹም
ኣየድልየካን’ዩ።

ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ብምርመራ (ብPCR
PCR ወይ ብantigentest) ዝተረጋገጸ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ዘሕለፍካ ምስ ትኸውን፤ ወይ ውን
ብውሑዱ ክልተ ሰሙን ይገብር፡ 2 ክታበታት ወሲድካ ዝወዳእካ ምስ ትኸውን፥ እዚ ሓበሬታ’ዚ ኣይምልከተካን’ዩ። ይኹን እምበር፡ ምልክትሕማም ንኸይህልወካ ብቐረባ ኣቕልበሉ። እንተ ሓሚምካ - ክሳዕ መሊእካ ትጥዒ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።

ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብዝበለጸ ኣብ www.1177.se/Kronoberg/corona ኣቲኻ ኣንብብ።
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