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2ይ ላቔባ – ዝተረጋገጸ ሕማም ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ተሓጋጋዚኡ(ኮንታክት
ፐርሰን) ንዝኾንካ ዝምልከት ሓበሬታ
ሕማም ኮቪድ-19 ብዘስዕብ ቫይረስ ኮረና ናይ ዝተለኽፈ ሰብ ተሓጋጋዚኡ(ኮንታክት ፐርሰን) ከም ዝኾንካ ተመልኪቱ ኣሎ።
ንስኻ ንባዕልኻ ከም ዝተለኸፍካ ወይ ተላባዒ ከም ዝኾንካ ዝተመልከተ ኣይኹን ደኣ’ምበር በቲ ለብዒ ክትልከፍ ስለ
ትኽእል፡ እንተ ተለኺፍካ ከኣ ምሕማም ስለ ዘጋጥም፡ ምስትሓምም ድማ ካልኦት ሰባት ክትለክፍ ትኽእል።
ኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ፡ ካብ’ታ ምልክታት ሕማም ዘርኣየላ ጀሚሩ ካልኦት ሰባት ክለክፍ ይኽእል። እቲ ረኽሲ መብዛሕታኡ እዋን
ቅልል ዝበሉ ናይ ምስትንፋስ ጸገማትን ረስንን ዘለዎ ፈኲስ ሕማም ዝፈጥር እኳ እንተኾነ፡ ንገሊኦም ግን ጸገማት ምስትንፋስ ዘለዎ
ከቢድ ሕማም ስለ ዘኸትለሎም፡ ሕክምና ክረኽቡ ኣብ ሆስፒታል ይኣትዉ። ኣብ ገሊኦም ሰባት ድማ ቃንዛ ጭዋዳ፡ ቃንዛ ጐረሮ፡
ሕማም ርእስን ውጽኣት ዘለዎ ጸገማት ከስዐን ይፈጥረሎም። ሓደ ሰብ ካብ’ታ ዝተለኸፈላ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ዝሓምም 2 ክሳብ 14
መዓልትታት ይወስደሉ(እዋነ ሑቕፎ)። እቲ ሰብ ካብ ምልክታት ሕማም ን2 መዓልትታት ነጻ ክሳብ ዘይኮነ፡ እቲ ተላባዕነት(መልከፍቲ)
ኣብ ቦትኡ ኣሎ።
ሕማም ኮቪደ-19 ብነጠብጣብን ብኣካላዊ ምትንኻፍን ይላባዕ(ይመሓላለፍ)። ሓደ ሰብ ክህንጥስ ወይ ክስዕል ከሎ፡ ተላባዕቲ ዝኾኑ
ነጠብጣባት ኣብ ኣየር ስለ ዝዝርግሑ፡ጥቓ እቲ ዝሓመመ ሰብ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ይልከፉ። እቶም ነጠብጣባት ኣብ ልዕሊ ኣቕሓ ወይ
ገለ ምስ ዝዓልቡ፡ መብዛሕቱ ግዜ እቲ ተላባዒ ባእታ ካብኡ ነቒሉ በእዳውና ገይሩ ናብ ካልእ ቦታ ይሰጋገር። ሕማም ኮቪድ-19
ክለኽፈካ እንተኾይኑ፡ እቲ ተላባዒ ባእታ ኣብ ዓይንኻ፡ ኣፍንጫኻ ወይ ኣፍካ ዘሎ ልፋጫዊ መብራን ክዓልብ ኣለዎ። ኣብ ሕክምና
ንጥቀመሎም ንቡራት መጽረዪ፡ ከም ፈሳሲ ሳምናን መምከኒ ኣእዳውን(ንኣብነት ኣልኮሆል)፡ ነቲ ለበዳ የማስንዎ። ስለ’ዚ ካብ
መልከፍቲ ክትድሕን እንተኾይኑ፡ ጽሬት ኣእዳውካ ብደንቢ ክትሕሉን(ኣእዳውካ ደጋጊምካ ክትሕጸቦን) ገጽካ(ዓይንኻ፡ ኣፍንጫኻ፡
ኣፍካ) ጽሩይ ብዘይኮነ ኣእዳውካ ካብ ምሓዝ ክትቚጠብ ኣገዳሲ ይኸውን።
ለበዳ ከይዝርሃሕ ንምክልኻል ነዞም ኣብ ታሕቲ ስዒቦም ዘለዉ መምርሕታት ተኸተሎም


ኣዕገብቲ ዝኾኑ ልማዳት ጽሬት ይሃልዉኻ: ኣእዳውካ ብሳምናን ውዑይ ማይን ብተደጋጋሚ ምሕጻብ ኣዘውትር። ከምኡ
ድማ ክትስዕል ከለኻ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ናይ ቅድሚት ኲርናዕ ኢድካ ወይ መንዲል ኣብል። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ናይ ኢድ
ኣልኮሆል ተጠቀም። ናብ ካልኦት ሰባት ገጽካ ኣይትስዓል።



ተፈናተት: ብዝተኻእለካ መጠን፡ ካብ ካልኦት ሰባት ኣስታት 2 ሜትሮ ተፈናተት።



ካብ ምልክት ሕማም ነጻ: ክሳብ ዝኾነ ይኹን ምልክት ሕማም ዘይብልካ ከም’ቲ ንቡር ቀደምካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ።



ሓፈሻውያን ሕቶታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተለካ: ምልክታት ሕማም ዘይብልካ ግን ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ሕማም
ኮቪድ-19 ምስ ዝህልወካ፡ ብቚጽሪ ተሌፎን 113 13 ደዊልካ ሕተት።ሓበሬታታት ኣብ www.1177.se ፡
www.krisinformation.se፡ www.folkhalsomyndigheten.se እውን እንተኾነ ኣለዉ።



ምልክት ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ዝህልወካ(ኣብ ላዕሊ ረአ): ካብ ስድራቤትካ ወጻኢ ዘለዉ ሰባት ካብ ምርካብ ተቘጠብ።
ካብ ምልክታት ሕማም ንኽልተ መዓልትታት ምሉእ ብምሉእ ነጻ ክሳብ ትኸውን፡ ነቲ ምቚጣብ ተኸተሎ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ፡
ኣብ ሽወደን ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገር፡ ሕዝባውያን መጐዓዓዝያት ከም’ኒ ኣውቶቡስን ታክስን ክትጥቀም የብልካን።
ኣብ እዋን ህጹጽ ምልክታት ሕማም: ህጹጽ ምልክታት ሕማም ኣብ ዝህልወካን ሕክምና ምስ ዘድልየካን ድማ ንኣገልግሎት
ሕክምናዊ ሓበሬታ 1177 ብቊጽሪ ተሌፎን 1177 ደውል።ኮቪድ-19 ከም ዝተዳረግካ(ዝተለኸፍካ) ሓብሮም። ኣቐዲምካ
ተሌፎን ከይደወልካ፡ ናብ መደበር ጥዕና ወይ ሆስፒታል ኣይትኺድ።



ዞባ ሰርምላንድ
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Repslagaregatan 19
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