
  መሓበሪ ሰረቐት ኮሮናቫይረስ

   ኣገዳሲ ሓበሬታ ን ብ Covid-19  ዝተለበዱ (ኮሮናቫይረስ/ Coronavirus)
    መርገጽ፦ ሓሙስ ፣ መጋቢት 12  መዓልቲ 2020

 ኮሮናቫይረስ (Covid-19)     ከምዘለኩም ብኣወንታ እንድሕር ተመርሚርኩም ኔርኩም    ዝስዕብ ሓበሬታ ብቕዓት ኣለዎ፥

 

    ሰባት ርክብ ናይ ምድብ I („  “  ልዕል ዝበለ ርከሳ ልበዳ) –  ኣብነታውያን ነጥብታት፥

  ብወሳኺ 15      ደቕይቕ ወይ ንላዕሊ ርክብ ገጽ ("Face-To-Face")  ዘለዎም ሰባት፣

ንኣ.           ኣብ መንጎ ዝርርብ። እዚኦም ሰባት ንኣብነት ካብ ሓባር መቐመጢታት ክኾኑ ይኽእሉ።

      ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ዕረፍቲ (     ንኣብነት ዝርርባት፣ መኣድታት ኣብ ሓደ/  ሓባር ጣውላ)  ንብውሕዱ 15  ደቓይቕ 1,5 
      ሜትሮ ወይ ንታሕቲ ርሕቀት ዝነበረኩም ዝኾነ ሰብ።

        ሰባት ምስ ቀጥታዊ ርክብ ነዝዒ ወይ ኣካላታውያን ፈሳሲታት።

ሓፈሻዊ፥

  ካብ ተረፍ ስድራ  ብኽብረትኩም ፈሊኹም    ጽንሑ። ፍልይ ዝበለ ባኞ/     ሽቓቕ እንተሎ፣ ብኽብረትኩም ተጠቐምሉ ኢኹም።

       እቲ ብምስክርነት ዝተለበደ ሰብ ንእሽቶይ ቆልዓ እንተኾይኑ፥       ጥራይ ሓደ ብጹሕ ሰብ ቀረባ ርክብ ንክህልዎ ከምኡ'   ውን ዝከኣል

          እንተኾይኑ ደቂ ኣሕዋት ዘይኮኑ፣ እቲ ምእላይ ኣብቲ ስድራ ብዝተመልከተ ብኽብረትኩም ትውድቡ።

Mariahilfplatz 17 81541 München  ተሌፎን 089 6221-0

ኣገዳሲ፥

  ናይ ግድን 14        መዓልትታት ኣዝዩ ጽኑዕ ዜበታዊ ምግላል ክትኽተሉ ኣለኩም ከምኡ'   ውን ነዚ ግለላ'    ዚ ጥራይ ድሕሪ 2 
       ኣሉታውያን ውጽኢታት ኣብ መወዳእታ እዚ ወቕቲ ክትዛዝሙ ትኽእሉ።

    ብዛዕባኡ ንፈለጥትኹም ሓብርዎም ብኽብረትኩም፥

  እዚኦም ድማ 2        መዓልትታት ቅድሚ መጀመርታ ምልክታት ርክብ ዝነበረኩም ሰባት እዮም።

   ቀረባ ርክባት (  ምድብ 1)          ፥ ዋላ እዚኦም ሰባት ካብ ዝሓለፈ ምሳኹም ዝነበሮም ርክብ  ብዝቐልጠፈ ን      14   
     መዓልትታት ኣብ ዘቤታዊ ግለላ ክኸዱ ኣለዎም።

    ርሕቕ ዝበሉ ርክባት (  ምድብ 2)    ፥ ዘቤታዊ ግለላ  ኣይተኣዘዘን ኣሎ።

      ሓበሬታታት ንዝተለበዱን ፈለጥትን በዚ ትረኽቡ ኢኹም

www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene  ።     እዚ ኣድራሻ መርበብ ኣመሓላልፉ

ብኽብረትኩም!
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 ጽቡቕ  ጽሬት ኣእዳው    ከተስተውዕሉ ንሓተኩም፣ ንቡር    ኣደብ ምስዓልን እንጥሾ ምባልን  ክትኽተሉ ከምኡ'   ውን ጽፍሕታትን

ለዓታት/   መትሓዚታት ማዕጾ (   መምከኒ እንተ ኣሎ)   ኩሉ ግዜ ከተምክኑ ንሓተኩም።

  ምምሕልላፍ ሰባት ርክብ፥

2              መዓልትታት ቅድሚ ምልክታት ሕማም ዝጅመሩሉ ግዜ ርክብ ዝነበረኩምሉ ፈለጥትኹም ዝሕዝ ዝርዝር ናይ ምድብ 1 
(     ቀጻሊ ሓበሬታ ኣብዚ ትረኽቡ፥ www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene)  ብዝቐልጠፈ

           ከተመሓላልፉ እንተኾይንኩም ኣዚኹም ትሕግዙና ኢኹም። ብኽብረትኩም ኣስማት፣ ኣድራሻ ኢመይል፣ መንበሪ ቦታ

ከምኡ'        ውን ቁጽሪ ተሌፎን፣ ፍሉጥ እንተኾነ፣ ንገሩና ኢኹም ከምኡ'     ውን እቲ ምዝርዛር ናብ

infektionsermittlung@lra-m.bayern.de   ስደዱ ኢኹም።

  መዝገበ ዕለት ምምላእ፥

      ክልተ ሳዕ ኣብ  መዓልቲ ሙቐትኩም  ዓቕኑ ከምኡ'   ውን ነቲ ብ Robert-Koch-    ትካል ምርምር ዝተቐርበ  መዝገብ ዕለት 
        ምልእዎ ኢኹም ብኽብረትኩም። እቲ መዝገብ ዕለት በዚ ዳውንሎውድ ክትገብሩ/   ክትስሕቡ ትኽእሉ

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar- 
tiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.html።

   እዚ ኣብ መወዳእታ 14           መዓልቲ ዝጸንሕ ዘቤታዊ ግለላ ንቤትጽሕፈት ጥዕና ብኢመይል ጌርኩም ናብዚ ስደዱ

 ብኽብረትኩም (gesundheitswesen@lra-m.bayern.de)።

  ኣከያይዳ ኣብ ምልክታት፥

 ዝምልከቱ ምልክታት  እንተለውኹም (  ከም ንኣ.            ቃንዛ ገሮሮ፣ ሰዓል፣ ሰዓል ኣፍንጫ፣ ድኻም፣ ቃንዛ መሓውር፣ ረስኒ ወይ ቃንዛ

 ኣብ ትንፋስ)     ኣቐዲምኩም ብተሌፎን ንዘቤታዊ ሓኪምኩም ተወከሱ ከምኡ'    ውን ኣብ ኮሮናቫይረስ (Covid-19)  ብኣወንታ

  ከምተመርመርኩም ሓብሩ ኢኹም።

               እቲ ዘቤታዊ ሓኪም ሽዑ ዝምልከቱ ስጉምትታት ሕክምና ክካየድ እዩ። እቲ ዘቤታዊ ሓኪም ክርከብ እንተዘይክእል፣ ብርቱዓት

       ምልክታት እንተለውኹም ነቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ድሉውነት ብ 116 117  ወይ ን     ሓኪም ህጹጽ ኩነታት ብ 112  ደውሉ

ኢኹም።

  ምልክታት ከም    ኣዝዩ ልዑል ረስኑ ወይ  /    ውን ጸገም ትንፋስ     እንተተቐልቂሎም ብኽብረትኩም 112  ደውሉ ኢኹም!

 ተወሰኽቲ መርበባት፥

www.landkreis-muenchen.de/coronavirus 

www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnah- 
men.html

www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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