
Amharic (Ethiopia) 

የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) 
(Coronavirus disease (COVID-19))

የድንገተኛ ክፍልን ወይም የአስቸኳይ ጊዜ ክብካቤ ማዕከል (UCC)ን 

ከለቀቁ በኋላ የክብካቤ መመሪያዎች 
(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre) 

ይህ መረጃ ወደ ሌሎች ቋንቋዎች ተተርጉሟል - በዚህ ገጽ ግርጌ ላይ ይመልከቱ 

በሆስፒታል ውስጥ መቆየት አይጠበቅብዎትም። የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤትዎን እየተጠባበቁ እና 

ከሕመምዎ እያገገሙ በቤትዎ መቆየት ይችላሉ። 

የሚከተሉት ካጋጠሙዎ ወደ 911 ይደውሉ 
(Call 911 if you:) 

 አዲስ ወይም እየባሰ የሚሄድ የመተንፈስ ችግር ካዳበሩ

 አዲስ ወይም እየባሰ የሚሄድ የደረት ሕመም ከተሰማዎ

 በጣም ግራ ከተጋቡ ወይም በግልፅ ካላሰቡ

 እራሶን ከሳቱ

የሚከተሉት ካጋጠሙ የጤና ክብካቤ አቅራቢዎን ወይም Health Link በ 811 ይደውሉ ወይም 

የሕክምና እንክብካቤ ያግኙ፦ 
(Call your healthcare provider or Health Link at 811 or get medical care if:) 

 የሕመም ምልክቶችዎ ከ7 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ካልተሻሻሉ

 እየተሻለዎ ከመጣ በኋላ ካገረሸብዎ

 መድሃኒትዎ እየሰራ እንደሆነ ካልተሰማዎ ወይም የጎንዮሽ ጉዳት ካስከተለብዎ

 የሰውነት ፈሳሽ እጥረት ምልክቶች ካለቦት ልክ እንደ:

o የአፍ ከመጠን በላይ መድረቅ

o ጥቂት መጠን ያለው ሽንት ማስተላለፍ

o የማዞር ስሜት መሰማት

ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ይደውሉ፦ 
(Call your healthcare provider:) 

 ለክትትል ቀጠሮ

 አስቸኳይ ያልሆኑ ማናቸውም ችግሮች ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት

 ከ5 ቀናት ካለፈ እና ግን የኮቪድ-19 ውጤትዎ ካልደረሰዎ

file://///jeeves.crha-health.ab.ca/~SChandler/1 Consultant, Health Content/Templates/myhealth.alberta.ca
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እራስዎን ያግልሉ 
(Isolate yourself) 

የድንገተኛ ክፍልን (ED) ወይም የአስቸኳይ ጊዜ ክብካቤ ማዕከልን (UCC)ን ከለቀቁ በኋላ፣ እራስዎን 

ማግለል አለብዎ ። ይህ ማለት እርስዎ፦ 

 በቤትዎ እና ከሌሎች ርቀው ይቆዩ

 የህክምና እንክብካቤ ካስፈለጎ ብቻ ከቤትዎ ይውጡ

 የህዝብ መጓጓዣዎችን አይጠቀሙ (እንደ አውቶብስ ወይም ባቡር ያሉ)

 ከሌሎች ጋር፣ እንደ በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር መሆን ካስፈለገዎ ወይም የጤና እንክብካቤ

የሚያገኙ ከሆነ የፊት ጭንብል ያድርጉ

 በሚያስሉ ወይም በሚያስነጥሱ ጊዜ በክርንዎ እጥፋት ወይም እጅጌ ውስጥ ያነጥሱ ወይም አፍዎን

እና አፍንጫዎን በሶፍት ይሸፍኑ (ከዚያም ወዲያውኑ ወደ ቆሻሻ መጣያ ይጣሉ እና እጅዎን ያጽዱ)

 ብዙ ጊዜ እጅዎን በሳሙና እና ውሃ ቢያንስ ለ20 ሴኮንዶች ይታጠቡ - ሳሙና እና ውሃ ከሌለዎ፣

ከአልኮል የተሰራ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ይጠቀሙ

 አይንዎን፣ አፍንጫዎን፣ አፍዎን እና ፊትዎን ከመንካት ይቆጠቡ

 በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሰዎች ራቅ ለማለት ይሞክሩ እንዲሁም እርስዎን ለመንከባከብ አንድ ጤነኛ

ሰው ብቻ እንዲኖሮት ያድርጉ (ካስፈለገዎ)

 የብቻዎ መኝታ ክፍል ውስጥ ይቆዩ እናም በቤትዎ ውስጥ ያሉ ሰዎች የማይጠቀሙበት የተለየ

የመታጠቢያ ቤት ይጠቀሙ (የሚቻል ከሆነ)

 እንደ አንሶላ፣ ፎጣዎች፣ ሳህኖች፣ የመመገብያ እቃዎች እና ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎችን የመሳሰሉ

የግል መጠቀሚያዎችን አያጋሩ

 የቤት ውስጥ ማጽጃዎችን እና ከጀርም ማጽጃ መጠራረጊያዎችን ወይም መርጫዎችን በመጠቀም

ቤትዎን በየቀኑ ያጽዱ እንዲሁም ከጀርም ነጻ ያድርጉ

እራስዎን ማግለሎን ማቆምዎ የደህንነት ስጋት የማይሆንበትን ጊዜ ለማወቅ የሚያገኙትን ምክር ይከተሉ 

እርግጠኛ ካልሆኑ ወደ Health Link በ811 ይደውሉ። 

እራስን ስለማግለያ አማራጮች የበለጠ ለመረዳት ወደ እራስን የማግለል አማራጮች ይሂዱ 

ስለ ኮቪድ-19 
(About COVID-19) 

ኮቪድ-19 የሚመጣው ከቫይረስ ነው። የኮቪድ-19 ምልክቶች ከጉንፋን (ኢንፍሉዌንዛ) ወይም ሌሎች 

ሳንባዎችን እና የአየር መተላለፍያዎችን ከሚነኩ (የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች የሚባሉ) በሽታዎች ጋር 

በጣም ይመሳሰላል። ኮቪድ-19 የሚከተሉትን ሊያስከትል ይችላል፦ 

 ትኩሳት

 ሳል

 የትንፋሽ ማጠር

 ለመተንፈስ መቸገር

 የጉሮሮ ቁስል

 የአፍንጫ ፈሳሽ

Amharic (Ethiopia) 

 የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ 19)፦ የድንገተኛ ክፍልን ወይም የአስቸኳይ ጊዜ እንክብካቤ ማዕከልን ከለቀቁ 

በኋላ እንክብካቤ መመሪያዎች 

(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre) 

https://www.alberta.ca/isolation.aspx


እራስዎን በቤት ውስጥ መንከባከብ 
(Caring for yourself at home) 

 ተጨማሪ እረፍት ያድርጉ የተሻለ ስሜት እንዲኖርዎ እንዲረዳዎት።

 በርካታ ፈሳሽ ነገሮችን ይውሰዱ።

 ሳል በምሽት እንቅልፍ እንዳይወስዶት የሚያደርግዎ ከሆነ ጭንቅላትዎን በተጨማሪ ትራስ

ከፍ ያድርጉት።

 አያጭሱ፣ የሚሳቡ ነገሮችን አይሳቡ ወይም የሁለተኛ እጅ ጭስ አይተንፍሱ።

 በሰውነት ላይ ህመምን እና ራስ ምታትን ለመርዳት ወይም ዝቅተኛ ትኩሳትን ለመቀነስ

acetaminophen (እንደ Tylenolያሉ) ይሞክሩ።

 የኮቪድ-19 ምልክቶችን ለመቆጣጠር አንቲሂስታማይነሮችን ለምሳሌ ቤንዳሪል ወይም ረአክታይን

አይጠቀሙ እነዚህ መድሃኒቶች የላይኛውን የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽኖች ሳይሆን የአለርጂ

ምልክቶችን ለማከም የሚረዱ ናቸው።

 መድሃኒቶቾን በታዘዙት መሰረት ብቻ ይውሰዱ።

እራስዎን በቤት ውስጥ ስለመንከባከብ የበለጠ ለመረዳት፣ ወደ የኮቪድ-19 እራስን መንከባከቢያ መምሪያ 

ተጨማሪ የት መማር እችላለሁ? 
(Where can I learn more?) 

ስለ ኮቪድ-19 የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን ለማግኘት ወደ ሚከተሉት ድር ጣቢያዎች ይሂዱ፦ 

 Alberta Health – alberta.ca/covid

 Alberta Health Services (መረጃ ለአልቤርታውያን) – ahs.ca/covid

 Alberta Health Services (ለኮቪድ-19 ምርመራ ላደረጉ ሰዎች የተሰጠ ምክር) - ahs.ca/results

 Government of Canada – canada.ca/covid-19

 MyHealth.Alberta.ca –የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19)፦ የእንክብካቤ መመሪያዎች

የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) 
(Related to Coronavirus Disease (COVID-19)) 

 ኮቪድ-19፦ Alberta Health Services

 የኮቪድ-19 መረጃ ለአልበርታውያን፦ Alberta Health
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ለ24/7 የነርስ ምክር እና አጠቃላይ የጤና መረጃ ወደ Health Link በ 811 ላይ ይደውሉ። 

ለመጨረሻ ጊዜ የተገመገመ: ኦገስት 17, 2022 

ደራሲ: Emergency Strategic Clinical Network, Alberta Health Services 

ይህ ጽሁፍ የብቁ የጤና ባለሙያ ምክርን የሚተካ አይደለም። ይህ ጽሁፍ ለአጠቃላይ መረጃ ብቻ ታስቦ የቀረበ ሲሆን "እንደሆነው" እና 

"እንዳለው" ላይ በመመስረት የቀረበ ነው። ምንም እንኳን የመረጃውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ምክንያታዊ ጥረቶች ቢደረጉም Alberta 

Health Services ለእንደዚህ ዓይነቱ መረጃ ትክክለኛነት፣ አስተማማኝነት፣ ሙሉነት፣ ተፈጻሚነት ወይም ብቃትን በተመለከተ ምንም አይነት 

ውክልና ወይም ዋስትና፣ መግለጫ፣ በተዘዋዋሪም ሆነ ወይም በሕግ በተደነገገ መልኩ አይሰጥም። የAlberta Health Services ለእነዚህ 

ቁሳቁሶች አጠቃቀም እና ለማንኛውም የይገባኛል ጥያቄዎች፣ ድርጊቶች፣ ጥያቄዎች ወይም ክሶች ሁሉንም ተጠያቂነት ያስወግዳል።

 የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ 19)፦ የድንገተኛ ክፍልን ወይም የአስቸኳይ ጊዜ እንክብካቤ ማዕከልን ከለቀቁ 

በኋላ እንክብካቤ መመሪያዎች 

(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre) 

Amharic (Ethiopia) 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/page17824.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17034.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_covid-19
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?Hwid=custom.ack9673ahs
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx

