በ ኮ ሮና ቫ ይረ ስ 2019 (COVID-19) ከ ታመሙ
ምን ማድረ ግ ይጠበ ቅብዎታል
በ COVID-19 የታመሙ ከሆነ ወይም የ COVID-19 በሚያስከትለው ቫይረስ እንደተጠቁ ከተጠራጠሩ
በሽታው በቤትዎ እና በማህበረሰብዎ ውስጥ ወዳሉ ሰዎች እንዳይሰራጭ ለመከላከል ከዚህ በታች ያሉትን
እርምጃዎች ይከተሉ፡
የሕክምና እርዳታ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር በቤትዎ ውስጥ ይቆዩ
የሕክምና እርዳታ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር፣ ከቤት ውጭ ያሉ
እንቅስቃሴዎችን
መገደብ አለብዎት። ወደ ሥራ፣ ትምህርት ቤት ወይም ወደ ሕዝባዊ ስፍራዎች
አይሂዱ። የሕዝብ ትራንስፖርት፣ የሚጋራ-መጓጓዣን ወይም ታክሲዎችን
ከመጠቀም ይቆጠቡ።

እራስዎን በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሌሎች ሰዎች እና እንስሳት ይለዩ
ሰዎች፡ በተቻለዎት መጠን በአንድ የተወሰነ ክፍል ውስጥ እና በቤትዎ ውስጥ
ካሉ ሌሎች ሰዎች ርቀው መቆየት አለብዎት፡፡ እንዲሁም፣ የሚኖር ከሆነ የተለየ
መታጠቢያ ቤት መጠቀም አለብዎት።
እንስሳት፡ በታመሙበት ጊዜ የቤት እንስሳትን ወይም ሌሎች እንስሳትን
አይያዙ። ለበለጠ መረጃ COVID-19 እና እንስሳት የሚለውን ይመልከቱ።

ሐኪምዎን ከመጎብኘትዎ በፊት ይደውሉ
የሕክምና ቀጠሮ ካለዎት ወደ ጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎ ይደውሉ
እና የ COVID-19 ህመም እንዳለብዎት ወይም ሊኖርብዎት እንደሚችል
ይንገሯቸው። ይህ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎ ጽ/ቤት ሌሎች
ሰዎች እንዳይጠቁ ወይም እንዳይጋለጡ ለመከላከል እርምጃዎችን እንዲወስድ
ይረዳል።

የፊት መሸፈኛ ጭምብል ይልበሱ
ከሌሎች ሰዎች (ለምሳሌ፣ አንድ ክፍል ወይም ተሽከርካሪ ሲጋሩ) ወይም ከቤት
እንስሳት ጋር ሲሆኑ እና ወደ ጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎ ቢሮ
ከመግባትዎ በፊት የፊት መሸፈኛ ጭምብል መልበስ አለብዎት። የፊት
መሸፈኛ ጭምብል መልበስ የማይችሉ ከሆነ (ለምሳሌ፣ የመተንፈስ ችግር
ስለሚፈጥር)፣ ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ከእርስዎ ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ
መቆየት የለባቸውም፣ ወይም ወደ ክፍልዎ የሚገቡ ከሆነ የፊት መሸፈኛ
ጭምብል መልበስ አለባቸው።

በሚያስሉበት እና በሚያስነጥሱበት ወቅት አፍ እና አፍንጫዎን ይሸፍኑ
በሚያስሉበት ወይም በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍዎን እና አፍንጫዎን በሶፍት
ይሸፍኑ። ጥቅም ላይ የዋሉ ሶፍቶችን ውስጡ ከረጢት ባለው የቆሻሻ
ማጠራቀሚያ ውስጥ ይጣሉት፤ ወዲያውኑ እጆችዎን በሳሙና እና በውሃ
ቢያንስ ለ 20 ሰከንዶች ያህል ይታጠቡ ወይም እጆችዎን፣ ሁሉንም የእጆችዎን
ክፍሎች በማርጠብና እስኪደርቁ ድረስ በማሸት፣ ቢያንስ ከ 60% እስከ 95%
የሚሆን አልኮል ባለው የእጅ ማፅጃ ፈሳሽ ያፅዱ።
እጆች በጣም የቆሸሹ ከሆኑ ሳሙና እና ውሃ መጠቀምን መምረጥ ያስፈልጋል።

የግል መገልገያ የቤት እቃዎችን ከመጋራት ይቆጠቡ
የምግብ ሰሀኖች፣ የመጠጥ ብርጭቆዎችን፣ ኩባያዎች፣ የመመገቢያ
ዕቃዎች፣ ፎጣዎች ወይም የአልጋ ልብሶችን በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሌሎች
ሰዎች ወይም የቤት እንስሳት ጋር መጋራት የለብዎትም። እነዚህን ዕቃዎች
ከተጠቀሙ በኋላ በሳሙናና በውሃ በደንብ መታጠብ አለባቸው፡፡እጆችዎን
አዘውትረው ያጽዱ

ይታጠቡ። ሳሙናና ውሃ የማይኖር ከሆነ እጆችዎን፣ ሁሉንም የእጆችዎን
ክፍሎች በማርጠብና እስኪደርቁ ድረስ በማሸት፣ ቢያንስ 60% የሚሆን አልኮል
ባለው የእጅ ማፅጃ ፈሳሽ ያፅዱ። እጆች በጣም የቆሸሹ ከሆኑ ሳሙና እና ውሃ
መጠቀምን መምረጥ ያስፈልጋል። ባልታጠበ እጅ ዓይኖችዎን፣ አፍንጫዎን እና
አፍዎን ከመንካት ይቆጠቡ።

በየቀኑ “በተደጋጋሚ የሚነኩ” ወለሎችን ሁሉ ያፅዱ
በተደጋጋሚ የሚነኩ ወለሎች የማብሰያ ክፍል ጠረጴዛዎች፣ የጠረጴዛ
ወለሎች፣ የበር እጄታዎች፣ የመታጠቢያ ክፍል እቃዎች፣ መጸዳጃ ቤቶች፣
ስልኮች፣ የቁልፍ ሰሌዳዎች፣ ታብሌቶች እና የአልጋ ጠረጴዛዎችን ያካትታሉ።
እንዲሁም በላያቸው ላይ ደም፣ ሰገራ ወይም የሰውነት ፈሳሽ ሊኖርባቸው
የሚችሉ ማንኛውንም ወለሎች ያፅዱ። በላያቸው ላይ ባለው መመሪያ
መሠረት የሚነፋ የቤት ውስጥ ማጽጃ ወይም መጥረጊያን ይጠቀሙ። በምርቱ
ላይ ያሉ መመሪያዎች ምርቱን በሚጠቀሙበት ጊዜ እንደ ጓንቶች መልበስ እና
ምርቱን ሲጠቀሙ በቦታው ጥሩ የአየር ዝውውር መኖሩን ማረጋገጥ ያሉ
አስተማማኝ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ ምርቱን ለመጠቀም መደረግ
ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ያካተቱ መመሪያዎች ይይዛሉ።

የበሽታ ምልክቶችዎን ይከታተሉ
ህመምዎ እየተባባሰ ከሄደ (ለምሳሌ፣ ለመተንፈስ መቸገር) ወዲያውኑ
የሕክምና እርዳታ ያግኙ። የህክምና እንክብካቤ ከማግኘትዎ በፊት ወደ ጤና
እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎ ይደውሉ እና የ COVID-19 ህመም
እንዳለብዎት ወይም ክትትል እየተደረገብዎት እንዳለ ይንገሯቸው። ወደ
ተቋሙ ከመግባትዎ በፊት የፊት መሸፈኛ ጭንብል ይልበሱ። እነዚህ
እርምጃዎች የጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎ በቢሮ ውስጥ ወይም
በመጠባበቂያ ክፍል ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎች በበሽታው እንዳይያዙ ወይም
እንዳይጋለጡ ለማድረግ ይረዳቸዋል።
የጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎ ለአካባቢው ወይም ለስቴቱ የጤና
ክፍል እንዲደውል ይጠይቁ። በቅርብ ክትትል ወይም በተመቻቸ የራስ ክትትል
ስር ያሉ ሰዎች እንደአስፈላጊነቱ በአካባቢያቸው የጤና ክፍል ወይም በሙያ
ጤና ባለሙያዎች የተሰጡ መመሪያዎችን መከተል አለባቸው።
ድንገተኛ የጤና ችግር ካለብዎ እና ወደ 911 መደወል ከፈለጉ፣ መልዕክት
ለሚቀበለው የስምሪት ሰራተኛ የ COVID-19 ህመም እንዳለብዎት ወይም
ክትትል እየተደረገብዎት እንዳለ ያሳውቁ። የሚቻል ከሆነ፣ የድንገተኛ ጊዜ
የሕክምና አገልግሎት አቅራቢዎች ከመድረሳቸው በፊት የፊት መሸፈኛ ጭንብል
ይልበሱ።

የቤት ውስጥ ተለይቶ መቆየትን ማቋረጥ
በሁለተኛ ደረጃ ወደሌሎች የመተላለፍ አደጋ ዝቅተኛ እስከሚሆን ድረስ በ
COVID-19 መታመማቸው የተረጋገጠ ታካሚዎች አስፈላጊ ጥንቃቄዎች
እያደረጉ በቤት ውስጥ ተለይተው መቆየት አለባቸው። በቤት ውስጥ ተለይቶ
የመቆየት ቅድመ ጥንቃቄዎችን የማቋረጥ ውሳኔ እንደየጉዳዩ ሁኔታ ከጤና
እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎች እና ከስቴት እና ከአካባቢው የጤና ክፍሎች
ጋር በመመካከር መደረግ አለበት።

ለበለጠ መረጃ ቀጣዩን ድረገጽ ይጎብኙ፡ www.cdc.gov/COVID19

እጆችዎን ቢያንስ ለ 20 ሴኮንዶች ቆይታ በሳሙና እና በውሃ አዘውትረው
ማስተባበያ፡ የ COVID-19 መረጃ በፍጥነት እየተቀየረ ሲሆን ሰነዶች በዚሁ መሠረት እንዲዘምኑ ይደረጋል።
ማር ች 6፣ 2020

