መን’ዩ ክታበት ኮቪድ-19
ኪወሃቦ ዚኽእል?
ተቐማጣይ እንተ ደኣ ዄንካ ወይ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ኣብ ሃገረ-ሽወደን
ዝጸናሕካ ሰብ ምስ ትኸውን፥ እቲ ክታበት ክወሃበካ’ዩ። ዋላ እቶም
ዑቕባ ዝሓቱ ሰባትን እቶም ኣብ ሽወደን ብዘይ ፍቓድ ዚነብሩ ሰባትን
ውን እንተ ዀነ፥ ብነጻ ክትባት ክወሃቦም’ዩ።
እቶም ግላዊ-ሓበሬታትካ ክዉላት እዮም
ክታበት ንኽውሃበካ ናብ ክንክን-ሕማም ኣብ ትመጽኣሉ ጊዜ፥ ዝዀነ
ካብቶም ሰራሕተኛታት ክንክን-ሕማም ብዛዕባኻ ንኻልእ ሓበሬታ
ኪህብ ኣይፍቀደሉን እዩ። እቶም ናትካ ግላዊ-ሓበሬታት ክዉላት
እዮም። እቶም ሰራሕተኛታት ውን ሕጋዊ ምስጢር ናይ ምሓዝ ግዴታ
ኣሎዎም’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ እቶም ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ናትካ
ሕማም ይኹን ናትካ ሕክምና ወይ ግላዊ-ሃለዋት፥ ንዝዀነ ሰብ ኪነግሩ
ኣይፍቀደሎምን እዩ። እቲ ሕጋዊ ምስጢር ናይ ምሓዝ ግዴታ፥ ኣብ
ሽወደን ንኽትቅመጥ መሰል ይሃሉኻ ወይ ኣይሃሉኻ ብዘየገድስ
ንዅሎም ተሓከምቲ ዚምልከት’ዩ።
ናይ መንነት ወረቐት
ዋላ’ኳ ዝዀነ ዓይነት ናይ መንነት ወረቐት፥ ቁጽሪ መንነት ወይ
ምምሕዳራዊ-ቁጽሪ እንተ ዘይሃለወካ፥ ክታበት ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ።
ክሳብ እታ 2ይቲ ክታበት ትወስድ ዘገልግል፥ ክትዓቝራ ዘሎካ ጊዜያዊ
መለለዪ ቁጽሪ ካብ ክንክን-ሕማም ክትወሃበካ እያ። ኣቐዲሙ
ዝተዋህበካ ቁጽሪ ምስ ዚህሉ፥ ንዕኡ ውን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።
እቲ ቁጽሪ’ቲ፡ ምምሕዳር ክንክን-ሕማም ጥራይ ዚጥቀሙሉ’ዩ። ስለዚ
ካልእ ቤትስልጣን ክዓቝሮ ወይ ኪጥቀመሉ ዚኽእል ኣይኮነን።
እቲ ክታበታት ምምዝጋብ ዘድሊ፡ ንምክትታል መታን ኪጠቅም’ዩ
ኵሉ ዓይነት ክንክን-ሕማማት፡ ክታበት ምሃብ ውን እንተ ዀነ፡
መታን መድሃኒት ንምሃብ ክትክእልን መታን ነቲ ሕሙም ውን
ንምክትታሉ ኪጥዕምን፥ ኣብ ሓደ ስርዓተ-መዝገብ ይሰፍር’ዩ። ናይ

መንነት ወረቐት ኪህልወካ ወይ ሓደ ጊዚያዊ ቁጽሪ ኪህልወካ ኣገዳሲ
እዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ኣብቲ ክታበት ትወስደሉ እዋን፡ እቶም
ሰራሕተኛታት ክንክን-ሕማም፡ እንታይ ዓይነት ክታበት ወሲድካ ከም
ዘሎኻ ንምምዝጋቡ ንኪኽእሉ እዩ።
ኣጋጣሚ ኰይኑ ገለ ጐድናዊ-ሳዕቤናት እንተ ተረኽበ፡ ወይ ውን ብድሕሪ
ክታበት ብገለ ምኽንያት እንተ ተጸልኣካ፥ እንታይ ዓይነት ክታበትን
መዓስን ከም ዝወሰድካ ንምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ወረቐት ዝተጻሕፈ
ሓደ ቅዳሕ ናይቲ መዝገብካ ክተቐምጥ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣድላዪ
ዝዀነሉ ጊዜ ድማ ንሰራሕተኛታት ክንክን-ሕማም ክተርእዮም ትኽእል
ኢኻ። ዝተፈላለዩ ሆስፒታላትን ዞባታትን፡ ነናቶም ስርዓት-መዝገብ
ኪህልዎም ይኽእል’ዩ። ስለዚ ብዛዕባ’ቲ ዝተዋህበካ ክታበት ናይ ገዛእ
ርእስኻ ሰነድ ክተቐምጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ።
ብድሕሪ ክታበት ውን ነቶም ወጺኦም ዘሎዉ መምርሒታት ሰዓቦም
ብድሕሪ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድካ ውን፥ ነቶም ተዋሂቦም
ዘሎዉ ምኽሪታትን መምርሒታትን ከም ትስዕቦም ግበር፡•
•
•

ምልክት-ሕማም ናይ ኮቪድ-19 እንተ ተራእዩካ ንኻልኦት ሰባት ኣይትርከብ።
ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕ ሓልዎ።
ኣእዳውካ ደጋጊምካ ተሓጸብ።

ክሳብ ሕጂ ምልባዕ ለበዳ ኮቪድ-19 ብሰፊሑ የጋጥም’ዩ ዘሎ። እዚ ክታበት
ብጽኑዕ ንኸይትሓምም ከም ዝከላኸለልካ ንፈልጥ ኢና። እንተዀነ ግን፡
እቲ ብርግጽ ክንፈልጦ ዘይንኽእል፥ ክታበት ወሲድካ ከሎኻ ውን እንተ
ሓሚምካ፥ ክሳዕ ክንደይ ንኻልኦት ሰባት ክተላግብ ከም ትኽእል እዩ።
ዋላ’ኳ ምልክት-ሕማም እንተ ዘይተራእየካ ውን፡ ንስኻ ንኻልእ ሰብ
ንኽተላግብ ናይ ምኽኣል ሓደጋ ብመጠኑ ኣሎ’ዩ። ስለዚ ድማ፡ ኵላትና
ነቶም ወጺኦም ዘሎዉ ምኽሪታትን መምርሒታትን ክንስዕቦም የድሊ።
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ደውል፡- እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ሶማል፡ ፐርሺያ፡ ዳሪ፡ ትግርኛ፡ ኣምሓርኛ፡
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ዓመት ዝዀኑ ሰባት፥ ብነጻ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት
ክወሃቦም’ዩ። ነቲ ክታበት ንኽትረክብ፡ ዜጋ ሃገረ-ሽወደን
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