ወረቐት ሓበሬታ ኮሮና ቫይሩስ)
ኣገደስቲ መተሓሳሰቢታት ብዛዕባ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ(ኮሮና ቫይሩስ)
ዝተጻሕፈሉ 25. መጋቢት 2020
እንተደኣ ብመርመራ ብኮሮና ቫይሩስ ከምዝተተሓዝኩም ተረጋጊጹ፣ እዚ ዝሰብ ይምልከተኩም.

ኣገዳሲ፣
→ ንስኹም ብግድነት እንተወሓደ ን 14 መዓልትታት ብጥብቂ ኣብ ገዛ በይንኹም ክትቅመጡ ኣለኩምን ካብቲ ምውሻብ ከትወጽኡ
እትኽ እሉ ድሕሪ ተወሓደ 48 ሰዓታት ምልክት ኮሮና ዘይብልኩም ኮይንኩምን ድሕሪ ምስ ዝከናኸነኩም ሓኪም
ምዝርራብኩምን ጥራሕ ኢዩ.
→ በጃኹም ነቶም ምስካኡም ዝተራኸቡ ሰባት ሓብርዎም፣
እዚኣቶም፣ እቶም 2 መዓልቲ ቅድሚ ምጅማር ናይ እቲ ምልክት ኮሮና ምስኹም ተራኺቦም ዝነበሩ ሰባት ኢዮም.
● ቀረባ ርክብ *ደረጃ 1(፣ እንተላይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብህጹጽ ኣብ ገዛ በይኖም ክቕመጡ-ክውጸቡ
ኣለዎም. ን 14 መዓልቲ ካብቲ መጨረሻ መዓልቲ ምሳኹም ዝተራኸቡሉ ጊዜ ጀሚሮም.
● ርሑቕ ርክብ *ደረጃ 2(፣ ኣብ ገዛ ተዓጺዮም ክቕመጡ ት እዛዝ ኣይወሃብን ኢዩ.
→ ሓበረኢታታት ንዝተለኽፉን ምስ ኦም ዝተራኸቡ ሰባትን ኣብዝ ታሕቲ ዘሎ ገጽ ትረኽቡ
www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene በጃኹም ነዚ ሊንክ ናብ ካል ኦት ኣመሓላልፍዎ.

እንተደኣ ንስኹም ብመርመራ ብኮሮና (ኮቪድ 19) ተታሒዝኩም ከምዘለኹም ተረጋጊጹ፣ እዚ ዝስ ዕብ ይምልከተኩም፣

እተራኸብኩምዎም ሰባት ደረጃ 1 („ዝለ ዓለ“ ስግ ኣት ምልካፍ)- ን ኣብነት እዞም ዝስ ዕቡ፣
● ሰባት ብዘይምቁራጽ እንተወሓደ ን 15 ደቓይቕ ገጽ ን ገጽ ምሳኹም ዝተራኸቡ ፣ ን ኣብነት ኣብ እዋን ዝርርብ. ኣብዚ ዝ ኣትዉ ን
ኣብነት ኣብ ሓደ ገዛ ምሳኹም ሓቢሮም ዝነብሩ መናብርትኹም.
● ዝኾነ ሰብ፣ ብስራሕ ወይ ኣብ ነጻ ጊዜ (ን ኣብነት ምዝርራባት፣ ምምጋብ ኣብ ሓደ መኣዲ) እንተወሓደ ን 15 ደቓይቕ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ካብ 1,5 ሜትሮ ዝወሓደ ርሕቀት ምቕራብ ዝነበረኩም.
● ሰባት ቀጥታ ርክብ ምስ ናይ ኣካል ነታዒ ወይ ፈሳሲ ናይ ኣካል.

ሓፈሻዊ፣
በጃኹም ካብቶም ዝተረፉ ኣባላት ስድራ ቤትኩም ተፈለዩ. እንተደኣ ሓደ ፍሉይ መሕጸቢ/ሽንቲ ቤታለኩም፣ ነዚ ጥራሕ ተጠቀሙሉ.

እንተደኣ እቲ ብርግጽ ኮሮና ዝሓዞ ሰብ ሓደ ቆል ዓ ኮይኑ፣ በጃኹም ብዝተኻእለ መጠን ካብ ቤተ ሰብኩም ሓደ ሰብ ንዕኡ ክከናኸኖ
ምድላዋት ግበሩ፣ ብዝተኻእለ መጠን ሓደ ዓቢ ሰብ ጥራሕ ምስኡ ብቐረባ ርክብ ከምዝህልዎ ግበሩ፣ ብዝተኻእለ መጠን እቶም የሕዋቱ
ዘይኮኑ.
ጽቡቕ ጽሬት ኢድ ከተካይዱ ንሓተኩም፣ እቲ ልሙድ ኣገባብ ምስዓልን እንጥዕሸው ኣበሃህላን ክትክተልዎን ጽፍሕታትን ናይ ማዕጾ
መኽፈቲ (እንተደኣ ናይ ደዚንፈክሽን ኣልኮል ኣለኩም)፣ ኩሉ ጊዜ በዚ ኣጽርይዎ.
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ምምላአ መጽሓፍ መዓልቲ :
በጃኹም ክልተ ጊዜ ኣብ መዓልቲ ረስንኹም ዓቅንዎን ኣብቲ መጽሓፍ መዓልቲ ናይ ሮበርት-ኮኽ-ኢንስቲቱት ምልእዎን። ነቲ መጽሓፍ
መኦኣልቲ ኣብ www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch
Kontaktpersonen.html ከተወርድዎ ትኽእሉ።
ነቲ መጽሓፍ ኣብ መጨረሻ ናይ እቲ 14-መዓልቲ ምውሻብ ኣብ ገዛ በጃኹም ብ ኢመልይ ናብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ልኣኽዎ
(gesundheitswesen@Ira-m.bayern.de)

ምልክታት ምስ እትርእዩ ክትገብርዎ ዘለኩም፣

ናይቲ ሕማም ምልክታት ምሰ እትምልከቱ *ን ኣብነት ቃንዛ ጎሮሮ፣ ምስ ዓል፣ ፊጥፊት ምባል፣ ድኻም፣ ቃንዛ ኣካል፣ ረስኒ ወይ ቃንዛ ኣብ
ምትንፋስ(፣ ኣቐዲምኩም ብተለፎን ን ናይ ገዛ ሓኪምኩም ሓብርዎን፣ ብመርመራ ብኮሮና ቫሩስ ምትሓዝኩም ከምዝተረጋገጸን ንገርዎን።
እቲ ሓኪም ገዛ ኣድለይቲ ስጉምትታት ሕክምና ክጅመር ኢዩ። እንተደኣ ነቲ ሓኪም ገዛኹም ክትረኽብዎ ዘይክኢልኩም፣ ከቢድ ምልክታት
ምስ ዝህልወኩም ነቲ ናይ ሓኪም ናይ ተቐራብነት ኣገልግሎት ብተለፎን 116 117 ወይ ከኣ ንናይ ህጹጽ እዋን ሓኪም ብ ተለፎን 112
ርኸብዎም።
ከም ልዑል ረስኒን/ወይ ሕጽረት ትንፋስ ኣለኩም፣ በጃኹም ናብ 112 ደውሉ!

ተወሰኽቲ ሊንክስ፣
www.landkreis-muenchen.de/coronavirus
www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAS Liste.html
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/ambulant.html
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Empfohlene Schutz%C3%9Fnahmen.html
www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

