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   እንታይ ማለት አዩ ?

ረስኒ ምስ ትስዕል

ንምስትንፋስ 
ምስ ትሽገር 

ኣብ ኣካላትካ 
ቃንዛ ምስ 

ዝስመዓካ። ሓደጋ ዘሎ መን እዩ ?
ንዝኾነ ሰብ እዚ ባይረስ ከውድቖ ይኽእል ዩ ግን 
ሕማም ብጣዕሚ ሓደገ'ኛ እዩ- 

ዓበይቲ ካብ 65 > ንላዕሊ

ከም ሱር ዝሰደደ ናይ ሳንቡእ ናይ ልቢ ቃንዛ, ናይ ደም 
ድፍኢት, ናይ ሽኰር ሕማም, ይርከብ 

ሰባት ሕማቅ ኣናባብራ ዝነብሩ፡ 

ምሽታት /
ጣዕሚ ምስኣን

እዚ ባይረስ ብቐንዱ ምስ ሰብ ናብ ሰብ 
ኽመሓላለፍ ይኽእል ዩ። ብምስዓል ብምዝርራብን

እዚ ዝተበከለ ዝኽእሉ ነጠብጣብ ብምስትንፋስ 
ወይ ከኣ ብእዳውካ ዘይረኣዩ ብከላ ብምትንካፍ 
ካብኡ ዓይንካ ምስ ትሕዝ ወይ ኣፍካ ኣፍንጫኻ 

ከመይ እሉ ይመጽኣካ እዚ ባይረስ ?
ንኽትጥቃዕ ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ!
ወልሓቲ እካ እዚ ምልክት እንተ ደይብልኻ ባይረስ 
ዝሓዞ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ኸመሓላልፍ ይኽእል
ነፍሲ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መከላኸሊ ስጉምትታት 
ምስዓብ ክኸውን ኣለዎ.

ምልክት ሕማም

ኮ ሮ ና  ባ ይ ረ ስ 
እዚ ሓድሽ ቫይረስ እዩ እንታይ እዩ ኽንፈልቶ ዝጊበኣና 
ብዛእባ እዚ ባይረስ እዚ ሕማም እንዳ ተቀየረ ይኸይድ 
ኣሎ 

እዚ ከም ሰዓል ዓይነት ምልክታት ዘለዉ ብጣዕሚ 
ተመሓላላፊ ሕማም ኮይኑ ከም ናይ መተንፈሲ ኣካላት 
ከቢድ/ኣድካሚ ቃንዛ የኸትል ነድሪ-ሳምቡእ

ብዙሓት ሰባት (80%) ብታዕም ዓብዪ ቃንዛ ኣይሓሙን 
ናይዚ ባይረስ ንሳቶም ዉሱን ወይ ከኣ ማእከላይ 
ምልክታት ጥራይ ክህልዎም ይርእ ወይ ከኣ ብፍጹም 
ወልሓንቲ ምልክታት ኣየርእየካን ንሳቶም ቅልል ድበለ 
ወይ ከኣ ማእከላይ ምልክታት ጥራይ የርእዩ , ወይ 
ብፍጹም ደየሪእዩ ኣለዉ  ግን ብዝተፋላለየ ነገር ናብ 
ካልእ ሰብ ንኽሓልፉ ዓቡዪ ተኽእሎ እሎ 

ገለ ገለ ሰባት ብታዕሚ ስለ ድሓሙ ሕክምና ብድቃስ 
የገድሶም እዚ ባይረስ እዚ ግና ንዱኹማት

ዝኾኑ ሰባት ብታዕሚ ሓደገና እዩ፡
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ብኸመይ ክትካላኸሎ ከምዘለካ / ንካልኦት ሰባትን !  

ን 20 seconds ዝኣክል 
ብሳምናን ከምኡውን 

ብዘብ ብማይን ክንሕጸብ 
ይግበአና

ሶፍቲ እንተዘይብልና 
ብኹርናዕ ኢድና 

ክንስዕልን/ክነሕንጥስን 
ይግበኣና

ኩሉ ጊዜ ናይ 1.5 ሜትሮ 
ማሕበራዊ ርሕቀት
ክህልወካ ይግባእ፡ 

ሰላምታካ ዋላ ደኣ ኣይቃረጽ 
እምበር እድካ ምሃብ ኣቃርጽ

ገጽና ዘይምሓዝ 
ምክንያቱ ገጽና ብዙሓት 
ሕማማት ክመሓላለፍ 

ስለ ዝኽእል።

ኽትስዕል ወይ ኽንህንጥስ ሶፍቲ  
ኽንጥቀም ይጊበኣና ሓንቲ ግዝየ 

ተጠቅምና ናብ እንዳ ጋሓፍ 
ኽንድርብዮ ኣለና ካባኡ ኣእዳዊና 

ብጉቡእ ኽንሕጸብ ይግበአና!

ኣበይ ከድና እና ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል?

ርግጸኛ ናይ 
ምትንፊስ ሽግር 

ከጋጥመና ከሎ  
ጥራይ ናብ ሕክምና
ክንኸይድ ኣለና

ተጠንቀቅ ቅድሚ 
ኣእዳውካ ምሕጻብ 
ገጽካ ንኸይትሕዝ

ካብ ወጽእካሉ ዝጸናሕካ 
ቦታ ምስ መጻእካ ን 15

ደቂቃ ድኸውን ፍኒስትራኻ 
ክትኸፍቶ ካለካ

ኣኼባታት ኩሉኩላት 
እዮም. ካብ 1 ካልእ 

ሰብ ብሓንሳብ ምውጻእ 
ይፍቀድ እዩ።

እንተ ሰዓል ዓይነት ምልክታት ሃልይካ ብዝተኻእለ ዓቐን ምስ ካልኦት ሰባት ብሓንሳብ ከተቃርጽ ወይ 
ኸተወጊድ ይግበአካ ከምኡውን ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት ክትወስድ ኣለካ

  እንድሕሪ ወረቀት 
ደይብልና ናብዚ 

ኣድረስ ከዲና ሓገዝ 
ንሕተት። Avenue du 
Port 100, Bruxelles

ኣብ ውሽጢ ኮፈል ቦታ 
እንተድኣ ኣለካ (ኩም),

ንኻልእ ሰብ ኽትሕብር ኣለካ 
ማለር ከም ዝሓመምካ፡ 
ከምኡውን ብዝተኻእለ ዓቐን ምስ 
ካልኦት ሰባት ብሓንሳብ ምኻን 
ወይ ምርኻብ ከም ተቃርጽ ግበር

ደውል ናብ 
ብነጻ ናብዚ 

ናበር 1710 ወይ ናብ 
0494/18.90.24
ምስ ዶግተር 
ንኽትዛራረብ

TIGRINYA


