
Tigrinya (Ethiopia) 

መምርሒታት ክንክን ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) 
Coronavirus disease (COVID-19): Care instructions

ሓፈሻዊ መግለፂ 
(Overview) 

ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ብቫይረስ ይኽሰት። ምልክታት ኮቪድ-19 ምስ ናይ ሕማም 

ቁሪ(ኢንፍልዌንዛ) ወይ ድማ ምስ ካልኦት ንሳምቡእን ናይ አየር መንገዲ ዘጥቅዑ ሕማማትን (እዚኦም 

ናይ መተንፈሲ ኣካላት ሕማም ይበሃሉ) ይመሳሰሉ። ኮቪድ-19 (COVID-19) እዞም ዝስዕቡ የኽትል፡ 

 ረስኒ
 ሰዓል
 ሕፅረት ትንፋስ
 ንምትንፋስ ምሽጋር
 ምቑሳል ጐረሮ
 ፀረርታ ኣፍንጫ

መንእሰይ እንተኾይንካን ካብዚኦም ከዓ ዝኾነ ምልክታት እንተሃልዮምኻን ዓርስኻ ግድን ወሽብ። ዝያዳ 

ንምፍላጥ ጠለባት ውሸባን ክርተና| Alberta.caጎብንዩ። 

ንህጻናት ከምኡ ውን ልዕሊ 18 ዓመት ዕድበ ዝኾኖ ካልኣይ ደረጃ/ሃይስኩል ዝከታተል ሰብ፣ ነዚ 

ናይመዓልታዊ መመመዪ መቈጻጸሪ ዝርዝርናብ ቤት ትምህርቲ፣ ክንክን ህጻን፣ ወይ ድማ ናብ ካልኦት 

ምንቅስቓሳት ቅድሚ ምኻዱ መዓልታዊ ይጠቐም። ውላድኩም ምልክታት እንተድኣ ኣለውዎ ኾይኖም፣ 

ናይዚ መቈጻጸሪ ዝርዝር ምኽርታት ተኸተሉ። 

እንተድኣ ተመርሚርካ፣ ብመሰረት ናይ ምርመራ ውጽኢትካ ኣብ ahs. ca/results ዝርከቡ 

መምርሒታት ተኸተል። 

ክጠቃለሉ ዝኽእሉ ካልኦት ተወሰኽቲ ምልክታትት፡ 

 ዝዓፍነቖ ኣፍንጫ
 ቃንዛ ኣብ ግዜ ምውሓጥ
 ሕማም ርእሲ
 ቁሪ
 ናይ ጭዋዳ ወይ መገጣጠሚ ቃንዛ
 ብሓፈሻዊ ፅቡቕ ዘይምስማዕ
 ካብ ልሙድ ንላዕሊ ናይ ድኻም ስምዒት ወይ ፍጹም ሓይሊ ዘይምህላው
 ኣብ ከብድኻ ናይ ሕማም ስምዒት (ዕግርግር) ተምላስ፣ ውፅኣት (ማይ ሓዘል ፅሕፃሕ)፣ ወይ ናይ

ጥሜት ስምዒት ዘይምህላው
 ናይ ጨናን ምስትምቓርን ስምዒት ምጥፋእ
 ሮዛ ዓይኒ (ዝነደረ ዓይኒ)

https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17034.aspx


ካብዞም ምልክታት ዝኾነ ዓይነት እንተሃሊካ፣ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ ከምኡውን ክሳብ እቶም ምልክታት 

ዝጠፍኡ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለካ ርክብ ቀንስ። 

መብዛሕቲኦም ሰባት (ኣስታት 80%) ወይ ቅልል ዝበሉ ምልክታት ወይ ድማ ጭራሽ ምንም ምልክት 

ዘይብሎም እዮም። ግን ኣዝዮም ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ሕክምና ክንክን ከድልዮም ይኽእል። ከቢድ 

ኣብዝኾነሉ እዋን፣ ኮቪድ-19 ኒሞኒያ/ረኽሲ ሳንቡእ/ ብምስዓብ ብዘይ ሓገዝ ምስትንፋስ ኣፀጋሚ 

ይገብሮ፣ ወይ ድማ ናብ ሞት እውን ከምርሕ ይኽእል። 

ብኸመይ ይመሓላለፍ? 
(How does it spread?) 

እዚ ቫይረስ ካብ ሰብ-ናብ-ሰብ ኣብ ግዜ ምስዓል ወይ ምህንጣስ ብዝወፁ ማይሓዘል ነፀግታ ባእታታት 

ይመሓላለፍ። ብካልእ መንገዲ ከኣ ሓደ ሰብ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ኣቕሓ፡ ከም መኽፈቲ ማዕጾ ወይ ዝባን 

ጣውላ፡ ድሕሪ ምሓዙ ገጹ እንተተንኪፉ እቲ ቫይረስ ክመሓላለፍ ይኽእል። 

ብኸመይ’ከ ሕማም ከም ዘለካ ተለሊ? 
(How is it diagnosed?) 

እቲ ቫይረስ ካብ ኣፍንጫኻ ወይ ጐረሮኻ ብዙሕ ፈሳሲ ዚጥቀም መርመራ ኸም ዘለዎ ተፈልጠ። ከም 

ደም ምርመራን ኮምፒዩትድ ቶሞግራፊ (ሲቲ ስካን) ዝኣመሰሉ ካልኦት ምርመራ ክህልዉኻ ይኽእሉ 

እዮም። ዋላ’ኳ ምርመራ ኣይሃልውካ፣ ኣብ ተርእዮ ምልክታትን ታሪኽ ሕማምን ብምምርኳስ እቲ 

ቫይረስ ከም ዘለካ ክትንገር ትኽእል። 

ንኮቪድ-19 እተቓላዕካ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ እሞ ምልክታት ሕማም ዘሎካ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ፡ 

ነቲ ኮቪድ-19 ርእስኻ ምግምጋም ውሰድ። 

ን ኮቪድ-19 መድሃኒት ኣሎ ዶ? 
(Is there medicine for COVID-19?) 

ቅልል ዝበሉ ምልክታት እንተለካ፡ ባዕልኻ ንነብስኻ ኣብ ገዛ ክትከናኸን ትኽእል ኢኻ። ንረስኒ ወይ ንቃንዛ 

ንዓኻ ድሑን እንተኾይኑ ኣሴታሚኖፊን ወይ ታይሊኖል (Tylenol) ምውሳድ ትኽእል ኢኻ። ትጠራጠር 

እንተኾይንካ፡ ንሓኪምካ ወይ ፋርማሲስት ተወከስ። 

ኣብ Alberta ፓክስሎቪድ ን ረምደሲቪርን ነቶም ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት 2 መድሃኒት ኣለዎም። እዚ ሕክምና እዚ 

ነቶም ኣብ ሆስፒታል (ሕሙማት) ዘይርከቡ ፈኲስ ወይ ማእከላይ ምልክታት ዘለዎም ሰባት ኢዩ። ፓክስሎቪድ 

ምልክታት ሕማም ካብ ዚጅምር ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ኺውሰድ ኣለዎ። ፓክስሎቪድ ምልክታት ሕማም ካብ 

ዚጅምር ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ኺውሰድ ኣለዎ። 

ንፓክስሎቪድ ወይ ንረምደሲቪር ሕክምና መን ብቑዕ ምዃኑ ብዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ ናብ Outpatient 

Treatment for COVID-19 | Alberta Health Servicesብጻሕ። 

እቶም ከቢድ ምልክታት ሕማም ዘለዎም ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት ከም ኦክስጅንን ስቴሮይድን 

ምስትንፋስ ዝኣመሰለ ሕክምና ይግበረሎም ኢዩ። 

Tigrinya (Ethiopia) 

2/5 
ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) -   መምርሕታት ክንክን 
Coronavirus Disease (COVID-19) - Care Instructions 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?Hwid=custom.ab_covid_19_symptom_mgmt_001
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx


ኮቪድ-19 ወይ ምልክታት ኮቪድ-19 እንተሃልዩኒ እንታይ ክገብር ይግባእ? 
(What should I do if I have COVID-19 or have symptoms of COVID-19?) 

ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ እንተተመርሚርካ ወይ ድማ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተሃልዮምኻ፣ 

ዓርስኻ ግድን ወሽብ። ዝያዳ ንምፍላጥ ጠለባት ውሸባን ክርተና| Alberta. caጎብንዩ። 

ናይ ኮቪድ-19 ውልቀ-መርመራ ብምውሳድ መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ዘድልየካ እንተኾይኑ ፍለጥ። 

ምልክታት ምስዝረኣየካ ናብ 811 ናይ l Health Link ብቅልጡፍ ደውል። ቅድሚ ናብ ትካል 

ሕክምና ከም ናይ ሓኪምካ ቤት-ጽሕፈት ወይ ክሊኒክ ምኻድካ ኣብ ገዛ ኮይንካ ደውል። 

ደወል 911 ከቢድ ሕማም እንተ ሓሚምካ እሞ ብኡንብኡ ሕክምናዊ ሓገዝ እንተ ደሊኻ።  ደዊልካ 

ኮቪድ-19 ክህልወካ ከም ዝኽእል ንገሮም። 

ሕክምናዊ ክትትል ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሕክምናን ድሕነትካን እዩ። ናይ ሕክምና ቆጸራታት ከተኸብር 

ኣለካ፡ ዝኾነ ሽግር ምስ ዘጋጥም ከኣ ናብ ሓኪምካ ወይ ናብ 811 ናይ Health Link ደውል። 

ውጽኢት መርመራታትካ ምፍላጥን ናይ ትወስዶ ኩሉ መድሃኒታት ዝርዝር ምሓዝን ኣገዳሲ እዩ። 

ዝያዳ ሓበሬታ ኣበይ ይረክብ? 
(Where can I learn more?) 

ብዛዕባ ኮቪድ-19 እዋናዊ ሓበሬታ ካብዞም ዝስዕቡ ምንጭታት ክትረክብ ትኽእል: 

 Alberta Health

 Alberta Health Services

 Government of Canada

ኮቪድ-19 ከም ዘሎኒ ተፈልጠ ወይ ከኣ ተገሊለ ኣለኹ ምኽንያቱ ኮቪድ-19 ክህልወኒ 

ይኽእል ኢዩ። ኣብ ገዛ ብኸመይ ንነብሰይ ክከናኸና ይኽእል? 
(I have been diagnosed with COVID-19 or am isolating because I might have COVID-19. How can I care for 
myself at home?) 

 መድሃኒታት ብጥንቃቐ ሓዞም። ልክዕ ከም ዝተኣዘዘልካ መድሃኒትካ ውሰድ። ባዛዕባ ትጥቀሞም

መድሃኒታት ዝኾነ ሽግር ምስ ዘጋጥመካ ናብ ሓኪምካ ወይ ናብ 811 ናይ Health Link ደውል።

 ኣብ ቤትካ ጸናሕ ናብ ቤት ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ወይ ህዝባዊ ቦታታት ኣይትኺድ። ህዝባዊ መጓዕዝያ

( ከም ኣውቶቡስ ወይ ባቡር) ኣይትጠቐም። ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ዘድልየካ እዋን ጥራይ ካብ ገዛ

ውጻእ። ቅድሚ ናብ ሓኪምካ ምኻድካ፡ ካብ ገዛ ኣቐዲምካ ደውል። እሶም ንዓኻ ዝሓሸ ሕክምና

ብኣካል ድዩ ዋላ ብዘይኣካል(ከም ብቴሌፎን ወይ ቪድዮ ደወል) ክውስኑ እዮም። ናይ ስድራቤት

ሓኪም እንተዘይብልካ፡ ናብ AlbertaFindADoctor.ca ብምኻድ ተወከስ።
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://albertafindadoctor.ca/


 ምልክታት ኮቪድ-19 ሃልዩካ ካብ ካልኦት ሰባት ተፈሊኻ ክትፀንሕ ዘይትክእል እንተኾይንካ፡

ንኣብነት ኣብ ገዛኻ ወይ ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ትወፀሉ እዋን፡ ናይ ገጽ ማስክ (መሸፈኒ)

ግበር። ማስክ ምግባር ነቲ ቫይረስ ኣብ ግዜ ምስዓል ወይ ምህንጣስ ካብ ምትሕልላፍ ይኽልክል።

 ኣብ ገዛኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ርክብካ ገድብ። ሓደ ምሉእ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ጥራይ ክኣልየካ ኣለዎ።

ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ኣብ ዝተፈልየ መደቐሲ ገዛ ክትጸንሕ ኣለካ፡ ምስ ካልኦት ተቐመጥቲ ናይቲ ገዛ

ዘየራኽብ መተሓፃፀቢ ሽቓቕ ከኣ ተጠቐም።

 ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ከለኻ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ብመንዲል ወይ ሶፍት ሸፍኖ። ነዚ ከኣ

ሽዓንሽዓ ናብ እንዳ ጎሓፍ ኣእትዎ።

 ኣእዳውካ ቀጻሊ ተሓፀብ፡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምስዓል ወይ ምህንጣስ። ሳምናን ማይን

ብምጥቃም ብዉሕዱ ን 20 ካልኢት ፈግፍጎ። ሳምናን ማይን ኣብቲ ግዜ እንተዘይብልካ፡ ኣልኮል

ዘለዎ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ተጠቐም።

 ውልቃዊ ናውቲ ገዛ ምስ ካልኦት ኣይትካፈል። እዚ ድማ ኣንሶላታት፡ ሽጎማነ፡ ኩባያታት፡ መብልዒ

ኣቕሑን ኤሌክትሮኒክስን (ከም ታብለትን ሞባይልን ዝኣመሰሉ) ዘጠቓልል እዩ።

 ንገዛኻ መዓልታዊ ኣፅርዮን ካብ ተህዋስያን ነፃ ግበሮን። ናይ ገዛ መፅረይን መምከኒ ተህዋሲያንን

ወይ መንፀጊ ተጠቐም። ብፍላይ ድማ ብኢድካ ብብዝሒ ንትትንክፎም ነገራት ኣፅርዮም። እዚ

መኽፈቲ ማዕጾ፡ ሪሞት ኮንትሮል፡ ቴሌፎንን መኽፈቲ ፍሪጅን ማይክሮዌቭን የጠቓልል።

ንላዕለዋይ ክፋል ናይ ጠዋሉ፡ መተሓጻጸቢ ገዛን ናይ ኮምፒተር ኪይቦርድን ምፅራይ ኣይትረስዕ።

 መዓስ ካብ ውሸባ ክትወጽእ ከምዘሎካ ንምፍላጥ ንዝተዋህበካ ምኽሪ ተኸተል። ትጠራጠር

እንተኾይንካ፡ ናብ 811 ናይ ጥዕና Health Link ደውል።

ንሓገዝ መዓስ ኢየ ክድውል ዘለኒ? 
(When should I call for help?) 

ህፁፅ ክንክን የድልየኒ ኢልካ እንተሓሲብካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናብ 911 ደውል። ምልክታት ኮቪድ-19 

ከምዘለካ ንገሮም። 

ትድውለሎም ኣብነታት፡ 

 ምስትንፋስ ብጣዕሚ ምስዘሸግረካ ወይ ብርቱዕ ቃንዛ ኣፍልቢ እንተለካ።

 ብጣዕሚ ትደናገር እንተለኻ ወይ ብንጹር ምሕሳብ ዘጸግመካ እንተሎ።

 ሃለዋትካ እንተጥፊእካ።

ሕጂ ንሓኪምካ Health Link ኻ ኣብ 811 ደዊልካ ወይ ብኡንብኡ ሕክምና ግበር፡ 

 ሕጂ ዝተኸስተ ወይ ዝተነራትዐ ሽግር ምስትንፋስ እንተለካ።

 ምልክታትካ እንዳ በርትዑ መጽዮም።

 ክሕሸካ ድሕሪ ምጅማሩ፣ ስዒቡ እንተገዲዱ።

 ብርቱዕ ረሲዕነት ኣሎካ። ምልክታት ነቕፂ እዞም ዝስዕቡ ይሓውስ፥
o ኣፍካ ብጣዕሚ እንተነቒጹ
o ውሑድ ሽንቲ ጥራይ ትሸይን እንተለኻ
o ብጣዕሚ ዘንጸራርወካ እንተሎ
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ምልክታት ይሃልውካ ወይ ኣይሃልውካ፡ ቅድሚ ናብ ሓኪምካ ምኻድካ ናብኡ ደውል። ምልክታት 

እንተለካ፡ ናብ ሓኪምካ ኣብ ትኸደሉ እዋን ዝርግሐ ናይቲ ቫይረስ ንምኽልካል፡ ማስክ ምግባር 

ኣይትረስዕ። 

ምስ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ሕማም ዝተትሓሓዙ፥መምርሕታት ክንክን 
(Related to Coronavirus Disease (COVID-19): Care Instructions) 

 ኮቪድ-19፡ Alberta Health Services

 ናይ ኮቪድ-19 ሓበሬታታት ንኣልበርውያን፡ Alberta Health

 ናይ ኮቪድ-19 ዓርሰ ምርመራ

ን 24/7 ምኽርታት ነርስን ሓፈሻዊ ናይ health ሓበሬታን፡ ናብ 811 ናይ Health Link 

ደውል። 

ናይ መወዳእታ ዝተገምገመ:            1፣ 2023 

ደራሲ፡ ካብ ናይ Healthwise ዝተወስደ 

እዚ ቁስ ንምኽሪ ብቑዕ Health ሞያተኛ መተካእታ ኣይኮነን። እዚ ቁስ ንሓፈሻዊ ሓበሬታ ጥራሕ ዝተወጠነ ክኸውን ከሎ "ኣበይ ኣሎ"፣ "ከም ምዃኑ" ብዝብል 

ሰረት ዝቐረበ እዩ። ትኽክለኛነት ናይቲ ሓበሬታ ንምርግጋፅ ዋላ እኳ ዘዕግብ ፃዕርታት ይገበሩ፣ Alberta Health Services ንከምዚ ዓይነት ፍሉይ ዕላማ ናይዚ 

ሓበሬታ ገለፃ፣ ምልከታ ወይ ብሕጊ ምቛም፣ ከምቲ ትኽክለኛነት፣ ርጉፅነት፣ ምሉእነት፣ ተግባራውነት፣ ብቕዓት፣ ከምኡ እውን ተወካልነት ኣይገብርን። Alberta 

Health Services ተጠያቕነት ምጥቃም ናይዞም ቁሳትን ካብ ምጥቃም ናይዚ ቁስ ንዝለዓል ዝኾነ ሕቶታት፣ ተግባራት፣ ጠለባት ወይ ጥርዓናት ኣይቕበልን። 
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx

