ክታበት COVID-19

ሓቅታት ርኸብ።

ኦም ብዛዕባ
ኒ
ፍለ ክሮ
ጥ ን

ዓይነታት ቫይረሳት COVID-19፦ ክትፈልጦ ዘለካ
ቫይረሳት ወትሩ ይቀያየሩ
እዮም። ዓቢ ለዉጢ
ከጋጥም ከሎ ተመራመርቲ
ስነ ፍልጠት ሓድሽ ዓይነት
ለዉጢ ኢሎም ይጽዉዕዎ።
ገሊኡ ዓይነት ብዙሕ
ኣይጐድእን እዩ፡ ገሊኡ ግና
ሓደገኛ እዩ።

ስነ ተመራመርቲ፡ ብቐሊሉ ክሕዙ
ዝኽእሉን ናብ ካልኦት ዝላብዑን ወይ
ከቢድ ሕማም ከስዕቡ ዝኽሉ ዓይነት
ኮሮና የስገገኦም እዩ።

ኣብ ኩሉ ኽሊ ዕድመ ዘለዉ ሰባት፡ እንተላይ
ዓበይትን መንእሰያትን ቈልዑን ብሰንኪ
COVID-19 ይሓሙ ኣለዉ።

ክታበታት ካብ ዓይነታት COVID-19
ይከላኸል እዩ
ንገዛእ ርእስኻን ንቤተ ሰብካን ንማሕበረ ሰብካን ካብ በበዓይነቱ ኮሮና
ክትሕሉ እትኽእለሉ ብሉጽ መገዲ፡ እዋናዊ ኽታበታት COVID-19
ብምኽታብ እዩ። ክታበታት
ውሑስ፥- እቲ ኽታበት ንሚልዮናት ሰባት ነቶም እተፈላለየ
ዘርእን ዓሌትን ዕድመን ዘለዎም ሰባት ሓዊስካ፡ ውሑስ
ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ። ክታበት ካብ ምውሳድ ንላዕሊ ብሰንኪ
COVID-19 ሓደገኛ ሕልኽላኻት ከጋጥመካ ዝሰፍሐ ዕድል
ኣሎ።
ውጽኢታዊን፥- ክታበት በብዓይነቱ COVID-19 ከይሕዘካ
ይከላኸለልካ እዩ። ብተወሳኺ ዉን እቲ ክታበት ይከላኸለካ
ከቢድ ሕማም ንኸይትሓምምን ንኸይትመዉትን
ይዓግተልካ።

እዋናዊ ኽታበታት
እንተ ዘይተኸቲብካ፡
COVID-19
ክሕዘካ፡ ብብርቱዕ
ክትሓምም ወይ
ክትመውት፡
ንኻልኦት ከተላብዕ
ትኽእል ኢኻ።

ብናጻ፥- ኩነታት ናይ መንበሪ ወረቐትካ ወይ ናይ ሕክምና
ኢንሹራንስኻ ወይ መለለዪ መንነትካ ይሃልውካ ኣይሃልውካ
ብዘየገድስ፡ ክታበታት ንኹሉ ሰብ ብናጻ እዩ ዝውሃብ።
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ክታበት ብምዉሳድካ ካብዚ
ሓደገኛ ዓይነት ሕማም ክትከላኸል
እትኽእል ኢኻ።
ሓያሎ ክኢላታት ጥዕና እተኸትቡ ሰባት ፡ብፍላይ ድማ ኣብ
ውሽጢ ገዛ ምስ ብዙሓት ሰባት ዝእከቡ እንተ ዀይኖም ነዚ
ጥንቃቐታት ክወስዱ ይመኽሩ እዮም።
ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብና ኸም ዝኽተቡ ምግባር፡
ሓደ ኻብቲ ሓደገኛ ዓይነት ኮሮና ከይምዕብል
እንከላኸለሉ መገዲ እዩ።
ንገዛእ ርእስኻን ንቤተ ሰብካን ንማሕበረሰብካን ካብ
በበዓይነቱ ኮሮና ክትሕሉ እትኽእለሉ ብሉጽ መገዲ፡
እዋናዊ ኽታበታት COVID-19 ብምኽታብ እዩ።

2 ሰሙን
ነቲ ናይ መውዳእታ
ኽታበት ድሕሪ
ምኽታብካ ድሕሪ ኽልተ
ሰሙን እቲ ኽታበታት
ምሉእ ብምሉእ
ይከላኸለልካ።

ንገዛእ ርእስኻን ንማሕበረ ሰብካን ካብ ዓይነታት
COVID-19 ሓሉ።
ገሊኡ ዓይነት COVID-19 ንኽሕዘካን ንኻልኦት ንኸተመሓላልፎን ቀሊሉ እዩ። ንገዛእ ርእስኻን ንማሕበረ
ሰብካን ክታበት ብምኽታብ ሓሉ፡ ከምኡ እውን

ማስክ ግበር።

ማሕበራዊ
ምርሕሓቕ ሓሉ።

ምስ ብዙሓት ሰባት
ኣይትተኣከብ።

ብዙሕ ሰብ
ዚትንክፎ ቦታታት
ብግቡእ ኣጽሪ።

ኣእዳውካ
በብእዋኑ
ተሓጸብ።

ክታበት ብምዉሳድካ ካብዚ
ሓደገኛ ዓይነት ሕማም ክትከላኸል
እትኽእል ኢኻ።

COVID-19 ደው ንምባል
ሓግዝ።
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