Tigrinya (Ethiopia)

ሕማም ኮሮናቫይረስ ኮቪድ 19 (Covid-19)
(Coronavirus disease (COVID 19))

ካብ እቲ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ወይ ማእከል ህጹጽ ክንክን (UCC) ድሕሪ
ምውጻእካ ዝህልዉ ናይ ክንክን መምርሒታት
(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre)

እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ተተርጒሙ እዩ - ነቶም መላግቦታት ኣብ እግሪ እዚ ገጽ ረኣይ።
ኣብ ሆስፒታል ክትጸንሕ ኣየድልየካን እዩ። ነቲ ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19) ናይ ምርመራ ውጽኢት
እናተጸበኻን ካብ ሕማምካ እናተመሓየሽካን ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ።
እዞም ዝስዕቡ እንተሃሊዮሙኻ ናብ 911 ደውል:
(Call 911 if you:)



ሓድሽ ወይ ዝያዳ ናይ ምትንፋስ ጸገም እንተ ኣማዕቢልካ



ሓድሽ ወይ ዝገደደ ናይ ኣፍልቢ ቃንዛ እንተ ኣማዕቢልካ



ብጣዕሚ ትደናገር ወይ ብንጹር ምሕሳብ ዘጸግመካ እንተሎ



እንተወዲቕካ (ሃለዋትካ እንተጥፊእካ)

ናብ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕናኻ ወይ ናብ Health Link ብ811 ደውል ወይ እዞም ዝስዕቡ
እንተሃሊዮሙኻ ናይ ሕክምና ክንክን ርኸብ:
(Call your healthcare provider or Health Link at 811 or get medical care if:)



ኣብ ውሽጢ 7 ክሳብ 14 መዓልታት እቶም ምልክታትካ እንተ ዘይተመሓይሾም



ክሕሸካ ድሕሪ ምጅማሩ፣ ስዒቡ እንተገዲዱ



እቲ መድሃኒትካ ኣይሰርሕን ኣሎ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ወይ ካብኡ ጎናዊ ሳዕቤናት ዝህልወካ ተሎ ተኾይኑ



እዞም ዝስዕቡ ምልክታትን ኣካላዊ ጽምኢ ማይ እንተለካ:
o

ኣፍካ ብጣዕሚ እንተነቒጹ

o

ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ ሽንቲ ምሻን

o

ዘንጸራርወካ እንተሎ

ነቲ ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕራቢኻ ደውለሉ:
(Call your healthcare provider:)



ንናይ ምክትታል ቆጸራ



ህጹጽ-ዘይኮኑ ጸገማት ወይ ሕቶታት እንተ ኣለውኻ ኮይኖም



ልዕሊ 5 መዓልታት እንተሓሊፎምን እቲ ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19) ናይ ምርመራ ውጽኢትካ
ክሳብ ሕጂ እንተዘይበጽሒካን

ንነብስኻ ኣግልል
(Isolate yourself)

ካብ'ቲ ናይ ህጹጽ ሕክምና ክፍሊ (ED) ወይ ማእኸል ህጹጽ ክንክን (UCC) ምስ ወጻእካ፣ ንገዛእ ርእስኻ
ከተግልል ትምከር። እዚ ማለት ድማ:


ኣብ ገዛኻ ምጽናሕ ከምኡውን ካብ ካልኦት ሰባት ምርሓቕ



ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ዘድልየካ እዋን ጥራይ ካብ ገዛ ውጻ



ህዝባዊ መጓዕዝያ (ኣውቶቡስ ወይ ባቡር) ኣይትጠቀም
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ከም ኣብ ገዛኻ ምስ ዘለዉ ሰባት፣ ምስ ካልኦት ምዃን ኣብ ዘድልየካ እዋን ማስክ(ናይ ገጽ ሽፋን)
ግበር ወይ ናይ ሕክምና ክንክን ኣብ እትረኽበሉ እዋን



ናብ እጅጌኻ ወይ ናብ ምናትካ ኣቢልካ ሰዓልን ሕንጥሾ በልን ወይ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ብሶፍቲ ሸፍን
(ብድሕሪኡ ነዚ ከኣ ሽዓንሽዓ ናብ እንዳ ጎሓፍ ኣእትዎ ከምኡ'ውን ኣእዳውካ ተሓጸብ)



ሳምናን ማይን ብምጥቃም ብዉሕዱ ን 20 ካልኢት ኣእዳውካ ቀጻሊ ተሓጸብ – ሳምናን ማይን
እንተዘይብልካ፡ ኣልኮል ዘለዎ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ተጠቐም



የዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻ፡ ኣፍካ ከምኡ'ውን ገጽካ ካብ ምትንካፍ ተቖጠብ



ኣብ ገዛኻ ካብ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ንኽትርሕቕ ፈትን ከምኡ'ውን 1 ጥዑይ ሰብ ክንክን ዝክገብረልካ
ይሃልወካ (ኣድላይ እንተ ኾይኑ)



ካብቶም ካልኦት ኣብ ገዛኻ ዝነብሩ ሰብ ኣብ ዝተፈልየ ናይ መደቐሲ ክፍሊ ኩንን ናይ በይንኻ ሽቓቕ
ተጠቀምን (ዝከኣል እንተኾይኑ)



ከም ኣንሶላታት፡ ሽጎማነ፡ ኩባያታት፡ መብልዒ ኣቕሑን ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪሕታትን ዝኣምሰሉ
ናይ ውልቂ መጥቀሚ ናውቲታት ምስ ካሊእ ሰብ ሓቢርካ ኣይጠቐም



ናይ ገዛ መጽረዪታትን መወልወሊታት ወይ መንጸጊታትን ብምጥቃም ንገዛኻ መዓልታዊ ኣጽርዮን
ካብ ተህዋስያን ነጻ ግበሮን

መዓስ ካብ ውሸባ ክትወጽእ ከምዘሎካ ንምፍላጥ ንዝተዋህበካ ምኽሪ ተኸተል። ርግጸኛ እንተዘኮይንካ፡
ናብ 811 ናይ ጥዕና Health Link ደውል።
ብዛዕባ ናይ ዓርሰ ምግላል ምኽሪታት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ናይ ውሸባ መምርሒ ኪድ
ብዛዕባ ኮቪድ-19
(About COVID-19)

ኮቪድ-19 ብቫይረስ እዩ ዝስዕብ። ምልክታት ኮቪድ-19 (COVID-19) ምስ ናይ ሕማም ፍሉ(ኢንፍልዌንዛ)
ወይ ድማ ምስ ካልኦት ንሳምቡእን ናይ አየር መንገዲ ዘጥቅዑ ሕማማትን (ናይ መተንፈሲ ኣካላት ሕማም
ተባሂሎም ዝጽዉዕኡ) ይመሳሰሉ። ኮቪድ-19 (COVID-19) እዞም ዝስዕቡ የኽትል፡


ረስኒ



ሰዓል



ሕፅረት ትንፋስ



ንምትንፋስ ምሽጋር



ምቑሳል ጐረሮ



ፀረርታ ኣፍንጫ

ባዕልኻ ንነብስኻ ኣብ ገዛ ክንክን ምግባር
(Caring for yourself at home)



ጥዕናኻ ንኽመሓየሽ ንምሕጋዝ ዝያዳ ዕረፍቲ ውሰድ።



ብዙሕ ፈሳሲ ስተ።



ኣብ እዋን ለይቲ ሰዓል ካብ ድቃስካ ብቀጻሊ ዘበራብረካ እንተድኣ ኮይኑ፣ ርእስኻ ክብ ንምባል
ተወሳኺ መተርኣስ ተጠቐም።



ሽጋራ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ሲጋራ(vape) ኣይተትክኽ፣ ወይ ልኡም ምትካኽ ሽጋራ ኣይትተንፍስ።

ሕማም ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) - ካብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ወይ ማእከል ሃንደበታዊ ክንክን ድሕሪ
ምውጻእካ ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ናይ ክንክን መምርሒታት
(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre)

2/3

Tigrinya (Ethiopia)


ናይ ሰውነት ቃንዛ ከምኡ'ውን ሕማም ርእሲ ወይ ነቲ ረስንኻ ትሕት ንምባል ንምሕጋዝ፣
ኣሲታሚኖፈን (ከም ታይለኖል) በቲ ኣብ መዐሸጊኡ ዘሎ መምርሒታት መሰረት ክትጥቀም ፈትን።



ንናይ ኮቪድ-19 (COVID-19) ምልክታት ንምቁጽጻር ከም Benadryl ወይ Reactine ዝኣመሰሉ
ፀረ-ሳሓ (antihistamines) ኣይትውሰድ። እዞም መድሓኒታት እዚኦም ነቶም ናይ አለርጂ ምልክታት
ኣብ ምቁጽጻር ንምሕጋዝ ኢዮም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ እምበር ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ
መተንፈሲ ቱቦ ረኽሲታት ንምሕካም ዘገልግሉ ኣይኮኑን።



ልክዕ ከምቲ ዝተኣዘዘልካ መድሃኒትካ ውሰድ።

ብዛዕባ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ገዛ ክንክን ምግባር ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ናብ ኮቪድ-19
(COVID-19) ናይ ነብሰ-ክንክን መምርሒ ኪድ
ዝያዳ ሓበሬታ ኣበይ ይረክብ?
(Where can I learn more?)

ብዛዕባ ኮቪድ-19 (COVID-19) ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ናብዞም ዝስዕቡ መርበባት
ሓበሬታ ኪድ:
 Alberta Health – alberta.ca/covid


Alberta Health Services (ሓበሬታ ን ነበርቲ አለበርታ) – ahs.ca/covid




Alberta Health Services (ምኽሪ ነቶም ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ዝገበሩ ሰባት) - ahs.ca/results
Government of Canada – canada.ca/covid-19



MyHealth.Alberta.ca – ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)፡ መምርሒታት ክንክን

ምስ ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ዝተሓሓዝ
(Related to Coronavirus Disease (COVID-19))



ኮቪድ-19፡ Alberta Health Services



ብዛዕባ ኣልበርታንስ ዝገልጽ ሓበሬታ ናይ ኮቪድ-19፡ Alberta Health

ንናይ 24/7 ምኽርታት ነርስን ሓፈሻዊ ናይ health ሓበሬታን፡ ናብ 811 ናይ Health Link ደውል።
ናይ መወዳእታ ዝተገምገመ: ነሓሰ 17, 2022
ጸሓፊ: Emergency Strategic Clinical Network, Alberta Health Services
እዚ ትሕዝቶ ንምኽሪ ብቑዕ ናይ ጥዕና health ሞያተኛ መተካእታ ኣይኮነን። እዚ ትሕዝቶ 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
ትሕዝቶታትን ከምኡ'ዉን ናይዚ ትሕዝቶ ብምጥቃም ንዝለዓል ዝኾነ ሕቶታት፣ ተግባራት፣ ጠለባት ወይ ጥርዓናት ኣይቕበልን።

ሕማም ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) - ካብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ወይ ማእከል ሃንደበታዊ ክንክን ድሕሪ
ምውጻእካ ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ናይ ክንክን መምርሒታት
(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre)
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