
የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) 

(Coronavirus Disease (COVID-19)) 

ስርጭቱን ለማስቆም የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ 
(Wearing a mask to stop the spread) 

የፊት መሸፋኛ ጭምብል ማድረግ ኮቪድ-19 እንዳይሰራጭ ለመግታት ቀላል መንገድ ነው። በተገቢው ጊዜ 
ጭምብል ሲለብሱና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ሲያደርጉ ራስዎትንም ሆነ በዙሪያዎ ያሉትን ሰዎች 
ይጠብቃሉ። በተጨማሪም ለሌሎች ጥሩ ምሳሌ ይሆናሉ።

የፊት መሸፋኛ ጭምብል ኮቪድ-19ን እና የሌሎች በሽታዎችን ስርጭት ለመግታት ይጠቅማሉ ምክንያቱም 
መልበሱ፦

• ከአፍንጫዎ እና ከአፍዎ የሚመጡ ጠብታዎች ወደ አየር እንዳይገቡ ያቆማል
• ፊትዎን እንዳይነኩ ይጠብቅዎታል (ፊትዎን ሲነኩ፣ ጀርሞችን ወደ ፊትዎ ያቀርባሉ። በተጨማሪም

ፊትዎን ነክተው እጅዎን ሳያጸዱ ሰዎችን ወይም ቦታዎችን ሲነኩ ጀርሞችን ያሰራጫሉ።)

የፊት መሸፋኛ ጭምብል ከማድረግ ጎን ለጎን ሌላ ምን ማድረግ እችላለሁ? 
(What else can I do along with wearing a mask?) 

ሌሎች እርምጃዎችን ሲወስዱ ጭምብሎች በደንብ ይሰራሉ። ከእነዚህም መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፦

• እጆችዎን አዘውትረው በአልኮል ላይ በተመሰረቱ የእጅ ማጽጃ (የእጅ ሳኒታይዘር) ወይም ሳሙና እና
ውሃ ማጽዳት

• አካላዊ ርቀትን መጠበቅ (ቢያንስ 2 ሜትር ከሌሎች ሰዎች ርቆ መቆየት)

• ሲታመሙ ቤት መቆየት

• የሕዝብ ጤና መመሪያዎችን፣ የአካባቢ የውስጥ ደንቦችን፣ እና በሕንፃዎች ውስጥ የሚወጡ የጤና

እና የደኅንነት ደንቦችን መከተል

ሁሉም እነዚህን ነገሮች ሲያከናውን ፣ ሁሉም ሰው ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲቆይ ይረዳዋል።

አካላዊ ርቀትን መተግበር ከባድ በሚሆንበት ጊዜ የፊት መሸፋኛ ጭምብል መልበስ ይረዳልን? 
(Will a mask help when physical distancing is difficult?) 

የፊት መሸፋኛ ጭምብል መልበስ እና እጆችዎን ማጽዳት የሰውን ደህንነት ለመጠበቅ የሚረዳው ከሌላ
ሰው ጋር በ 2 ሜትር ርቀት ለአጭር ጊዜ ሲቆዩ ነው። እንደ የሚከተሉት ባሉ የተጋሩ የቤት ውስጥ ቦታዎች 
ውስጥ ሁልጊዜ የፊት መሸፈኛ ጭምብል ያድርጉ፦

• የሐኪም ቢሮዎች
• የሕዝብ ማመላለሻ
• የሸቀጣ ሸቀጥ መደብሮችና የችርቻሮ ሱቆች
• ፋርማሲዎች

• የፀጉር ሳሎኖች
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የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰድኩ ጭምብል ማድረግ ያስፈልገኛልን? 
(Do I need to wear a mask if I’ve had the COVID-19 vaccine?) 

የኮቪድ-19 ክትባት ቢወስዱም ጭምብል መቼ መልበስ አንዳለቦዎት ሚያሳይ መመሪያዎችን መከተልዎን 
ይቀጥሉ፡፡ ክሊኒካዊ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት የኮቪድ-19 ክትባቶች ከኮቪድ-19 ለመጠበቅ በጣም 
ጠቃሚ መንገድ ናቸው፡፡ ግን የእነሱ ጥበቃ 100% ሳይሆን ከ 94% እስከ 95% ነው፡፡ ይህ ማለት ከ 100 
ውስጥ 5 ወይም 6 ሰዎች የሚመከረውን የክትባት መጠን ቢወስዱም አሁንም ቢሆን በኮቪድ-19 ሊያዙ 
ይችላሉ፡፡ እኛ አሁንም መከላከያው ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ ወይም ክትባቱ የኮቪድ-19 ስርጭትን 
ምን ያህል እንደሚገታ አናውቅም፡፡

ለዚህ ነው የሚመከሩ የማህበረሰብ ጠና እርምጃዎችን፣ እንደነ ጭምብል ወይም ሌሎች እርስዎን
ለመጠበቅ የሚያግዙ መሳሪያዎችን መቼ እንደሚለብሱ መመሪያዎችን መከተል፣ እጅዎን ብዙ ጊዜ
መታጠብ፣ ከሌሎች 2 ሜትር ርቀው መቆየት እና በሚታመሙበት ጊዜ በቤትዎ መቆየት የመሳሰሉትን 
መተግበር ያለባቸው፡፡ ክትባቱን ቢወስዱም እንኳ እነዚህ እርምጃዎች የኮቪድ-19 ስርጭትን ይከላከላሉ፡፡ 

ከፊት መሸፈኛ ጭምብል ምን ማየት ይኖርብኛል? 
(What should I look for in a mask?) 

በአፍዎ፣ በአፍንጫዎ እና በአገጭዎ ላይ በሚመጥን ሁኔታ የሚገጥም የህክምና ያልሆነ የፊት መሸፈኛ
ጭምብል ወይም የህክምና የፊት መሸፈኛ ጭምብል ለአብዛኞቹ ቦታዎች ጥሩ ነው። የአየር ማስወጫ
ቫልቭ (ሲተነፍሱ የሚከፈት ቦታ) ያለው የፊት መሸፈኛ ጭምብል አያድርጉ ፣ ምክንያቱም ጠብታዎች 
በቫልቩ ውስጥ ስለሚወጡ እናም ጀርሞችን ሊያሰራጩ ይችላሉ።

የህክምና ያልሆነ የፊት መሸፈኛ ጭምብል የሚጣል ሊሆን ይችላል (ከተጠቀሙ በኋላ በአግባቡ ቆሻሻ 
መጣያ ውስጥ የሚጥሉት) ወይም እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል 
የሚችል የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎ በቤት ውስጥ የተሰራ ከሆነ፣ የማጣሪያ ንብርብርን ጨምሮ 3 ንብብር 
ቢኖሩት ጥሩ ነው።

የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎ የሚከተሉትን መሆን አለበት፦
• የሚመች መሆን አለበት
• አዘውትረው ማስተካከል እንዳይጠበቅብዎ በልኮት የሆነ
• በቀላሉ ለመተንፈስ የሚያስችልዎ

• ጭምብሉን ቦታ ለመያዝ ማሰሪያ ወይም የጆሮ ማንገቻ ያለው

የፊት መሸፈኛ ጭምብሌን እንዴት ላድርገው? 
(How do I put on my mask?) 

የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎን ለማድረግ፦
1. እጆችዎን በአልኮል ላይ በተመሰረቱ የእጅ ማጽጃ ወይም ሳሙና እና ውሃ ያፅዱ።
2. ፊትዎን ከአፍንጫዎ እስከ አገጭዎ ስር ለመሸፈን ጭምብሉን በሙሉ ይክፈቱ።
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3. ማሰሪያዎቹን ወይም ማንገቻዎቹን በመጠቀም ጭምብሉን ያድርጉ። ጭምብሉ የአፍንጫ
መሰብሰበያ መሰል ካለው፣ በአፍንጫዎ ዙሪያ ቆንጠጥ ያድርጉት፡፡

4. አንዴ እንደተደረገ፣ የጭምብሉን ውጫዊ ክፍል ወይም ፊትዎን በየፊት መሸፈኛ ጭምብል ስር
አይንኩ።

የፊት መሸፈኛ ጭምብሌን እንዴት ላውልቅ? 
(How do I take off my mask?) 

ጭምብልዎን ለማውለቅ፦
1. እጆችዎን በአልኮል ላይ በተመሰረቱ የእጅ ማጽጃ ወይም ሳሙና እና ውሃ ያፅዱ።
2. ለማውለቅ የፊት መሸፈኛ ጭምብሉ ላይ ያሉትን ማሰሪያዎችን ወይም ማንገቻዎችን ይጠቀሙ።

የጭምብሉን ውጫዊ ክፍል አይንኩ።
3. የሚጣሉ ጭምብሎችን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ወዲያውኑ ይጣሉ። የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎን

መሬት ላይ፣ በጠርዝ ወይም በሌላ በማንኛውም ቦታ መጣል ጀርሞችን ሊያሰራጭ ይችላል።
4. እጆችዎን በአልኮል ላይ በተመሰረቱ የእጅ ማጽጃ ወይም ሳሙና እና ውሃ ያፅዱ።

እንደገና ጥቅም ላይ ለሚውሉ ጭምብሎች፣ በቤት ውስጥ ማጠብ እስከቻሉ ድረስ ያገለገሉ የፊት መሸፈኛ
ጭምብሎችን በጥሩ ሁኔታ ለማስቀመጥ የሚመች ማስቀመጫ መያዝ ጥሩ ነው። እንዲሁም፣ በውስጡ
ጥቂት ንፁህ ጭምብሎች ያሉት ማስቀመጫ ይያዙ። እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የፊት መሸፈኛ
ጭምብልዎን ካወለቁ በኋላ እና ከሻንጣው ውስጥ ንጹህ የፊት መሸፈኛ ጭምብል ከመውሰድዎ በፊት
ሁልጊዜ እጆችዎን ያፅዱ።

እንደገና ጥቅም ላይ የሚውሉ የፊት መሸፈኛ ጭምብሎችን እንዴት ማጽዳት እችላለሁ? 
(How do I clean reusable masks?) 

እንደገና ጥቅም ላይ ለሚውሉ ጭምብሎች የመታጠብ እና የማድረቅ መመሪያዎችን ይከተሉ።
መመሪያዎች ከሌሉ፣ እንደገና ጥቅም ላይ የሚውሉ ጭምብሎችን በልብስ ማጠቢያ ማሽኑ ውስጥ ወይም
በእጅ በሳሙና ይጠቡ። እነሱን በማድረቂያ ውስጥ ማድረቅ ወይም በአየር እንዲደርቁ ማድረግ ይችላሉ።
እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ጭምብሎች ከታጠቡ እና ከደረቁ በኋላ ቅርጻቸውን መጠበቅ
አለባቸው።

የፊት መሸፈኛ ጭምብሌን በምን ያህል ጊዜ ውስጥመለወጥ አለብኝ? 
(How often should I change my mask?) 

የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎ እርጥብ ወይም ቆሻሻ ከሆነ፣ እጆችዎን ያፅዱ እና አዲስ ያድርጉ። አዲስ የፊት
መሸፈኛ ጭምብል ቢያንስ በየቀኑ ይልበሱ።

ወደ Alberta Health Services (AHS) ተቋም ስሄድ የፊት መሸፈኛ ጭምብሌን ለምን 

መለወጥ ያስፈልገኛል? 
(Why do I need to change my mask when I go to an Alberta Health Services (AHS) facility?) 

የ AHS ተቋማት (እንደ ሆስፒታሎች ያሉ) የ AHS ፖሊሲ ስለሆነ እርስዎ እንዲያደርጉ አዲስ የሕክምና 
ጭምብል ይሰጡዎታል ፡፡
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የፊት መሸፈኛ ጭምብል በማደርግበት ወቅት መነጽሮቼን ጭጋጋማ እንዳይሆኑ እንዴት 

ማቆም እችላለሁ? 
(How do I stop my glasses from fogging up when I’m wearing a mask?) 

የሚተነፍሱት ሞቃት አየር ከጭምብሉ አናት ላይ ሲወጣ እና ሌንሶቹን ሲያፍነው መነፅሮችዎ ጭጋጋማ

ሊሆኑ ይችላሉ። መነፅሮችዎ ጭጋግ እንዳያሳዩ ለማቆም እነዚህን ምክሮች ይሞክሩ፦
• መነጽርዎን በሳሙና እና በውሃ ይጠቡ ወይም ፀረ-ጭጋጋማ ምርትን ይጠቀሙ። በአየር እንዲደርቅ
ያድርጓቸው ወይም በቀስታ በለስላሳ ጨርቅ ያድርቁ።

• የመነጽርዎን ሌንሶች ወይም የአፍንጫ ንጣፎችን በጭምብልዎ ላይ ያድርጉ።
• ክፈፎች ከፊትዎ ትንሽ ርቀው እንዲቀመጡ በመነጽርዎ ላይ የአፍንጫ ንጣፎችን ያስተካክሉ።

የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19)- ስርጭቱን ለመግታት ጭንብል ማድረግ 
(Coronavirus Disease (COVID-19) - Wearing a mask to stop the spread) 4/4 

የፊት መሸፈኛ ጭምብል መልበስ ካልቻልኩስ? 
(What if I can’t wear a mask?) 

ብዙ ሰዎች የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ ይችላሉ፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ለህክምና ምክንያቶች የፊት
መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ አይችሉም። የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች ከ 2 ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናትም 
እንዲሁ አይመከሩም።

የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ ካልቻሉ፣ ጭምብል አለማድረግ ሌሎች ሰዎችን ለአደጋ ሊያጋልጥ 
ስለሚችል ከህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች መራቅ ይሻላል። አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ከፈለጉ፣ 
የሚፈልጉትን እንክብካቤ ያገኛሉ። የሚቻል ከሆነ፣ የፊት መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ እንደማይችሉ 
ከመጎብኘትዎ በፊት ለሐኪምዎ ወይም ለጤና እንክብካቤ ተቋሙ ይንገሩ። ሲደርሱ ወደ የግል ክፍል መሄድ 
ወይም የተለየ ቦታ መሄድ ያስፈልግዎ ይሆናል።

ኮቪድ-19 እንዳይሰራጭ ለማገዝ የህክምና ያልሆኑ የፊት መሸፈኛ ጭምብሎችን ስለማድረግ የበለጠ 
ለመረዳት፣ የAlberta Healthን ኮቪድ-19፦ የፊት መሸፈኛ ጭምብል መስፈርቶችን ይመልከቱ።

ተዛማጅ አገናኞች 

(Related Links) 

Alberta Health፦ ስርጭቱን ለመግታት ያግዙ (ኮቪድ-19)  

AHS ፖስተር፦ በዚህ ጣቢያ ጭምብሎች ያስፈልጋሉ  

Alberta Health Services ልብ ወለድ ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)  

ለልጅ የአዋቂን የፊት መሸፈኛ ጭምብል መግጠም (ቪዲዮ)  

Health Canada፦ ለሕክምና አገልግሎት የማይውሉ የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች እና የፊት መሸፈኛዎች 

ለ 24/7 የነርስ ምክር እና አጠቃላይ የጤና መረጃ ወደ Health Link በ 811 ይደውሉ። 

የአሁኑ እንደ፦ June 16, 2022
አዘጋጅ፦ Infection Prevention & Control፣ Alberta Health Services 

ይህ መረጃ ብቃት ያለው የጤና ባለሙያ ምክርን የሚተካ አይደለም። ይህ ቁሳቁስ 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።
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https://www.alberta.ca/masks.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx#p25621s2
file:///C:/Users/marie/Desktop/AHS_2102_P0026%20-%20QA/AHS%20ፖስተር፦%20HYPERLINK%20%22Https:/www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-masking-visitors.pdf%20%22%20%20በዚህ%20ጣቢያ%20ጭምብሎች%20ያስፈልጋሉ
file:///C:/Users/marie/Desktop/AHS_2102_P0026%20-%20QA/HYPERLINK%20%22https:/www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx%20%22%20%20Alberta%20Health%20Services%20ልብ%20ወለድ%20ኮሮናቫይረስ%20(ኮቪድ-19)
https://www.youtube.com/watch?v=OaDKF5HK5hU&vl=en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://ahsweb.ca/HEE/COVID19MaskRequirements
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx#p25621s2
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-masking-visitors.pdf



