
 
 

 
 

 
 
 

ኮቪድ-19፡- ከእርስዎ ጋር ግንኙነት ለነበራቸው ሰዎች እንዴት 
እንደሚያሳውቁ 

ኮቪድ-19 ይዞዎት ከሆነ፣ አስተላላፊ በሚሆኑበት ወቅት ከ እርስዎ ጋር የቀረበ ግንኙነት   ወይም ንክኪ ለነበራቸው ሰዎች ማሳወቅ አስፈላጊ ነው። ከእርስዎ 
ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች ለኮቪድ-19 ተጋልጠው ሊሆኑ እንደሚችሉ ሲያሳውቁ፣ እነርሱን እና ሌሎች በማህበረሰብዎ ውስጥ ያሉትን 
ከበሽታው ለመጠበቅ እየረዱ ነው። 

• የቅርብ ግንኙነት ማለት እርስዎ ኮቪድ-19 በነበረብዎት ጊዜ አንድ ሰው ለእርስዎ ተጋላጭነት ኖሮት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚ ጋ የበለጠ ይረዱ/ይወቁ። 
• ከመታመምዎ ከ 2 ቀናት በፊት (ወይም ምልክቶች ያልነበሩብዎት ከሆነ የምርመራ ናሙናዎ ከመሰብሰቡ ከ 2 ቀናት ቀደም ብሎ ) እንደ አስተላላፊ 

ይቆጠራሉ። ቫይረሱን ለሌሎች የማሰራጨት አደጋ የመጀመሪያ ምልክቶች በሚታዩብዎት ወይም ምርመራዎ መያዝዎን በሚያሳይበት (ፖዘቲቭ 
በሚሆኑበት) ወቅት የበለጠ ነው፣ ነገር ግን በበሽታው ከተያዙ በኋላ እስከ 10 ቀናት ድረስም ቫይረሱን ሊያሰራጩ ይችላሉ። 

ከእርስዎ ጋር ግንኙነት (ተጋላጭነት) ለነበራቸው ሰዎች መደወል ፣ መጻፍ ወይም ኢሜል ማድረግ ይችላሉ። ከእርስዎ ጋር የቅርብ ግንኙነት ለነበራቸው 
ሰዎች የሚላክ ናሙና መልእክት የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡- 
"ሃይ። በኮቪድ-19 (ወይም በኮሮና ቫይረስ) መያዜን በምርመራ አውቄያለሁ። አሁን ያገኘሁህ/ሽ ምክንያት ለመጨረሻ ጊዜ በተገናኘንበት ጊዜ አንተ/ቺም ለቫይረሱ 

ተጋልጠህ/ሽ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። የጤና መምሪያው እርስዎ፡- 

• ኳራንቲን ውስጥ መቆየት አይጠበቅብዎትም (ወቅታዊ ክትባትዎን ይውሰዱ አይውሰዱ)፣ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን በ VDH Exposed to COVID-
19  ድህረ-ገጽ ላይ ያለውን መመሪያ ይመልከቱ። 

• ምርጫዎ ከሆነ፣ ቢያንስ ለመጨረሻ ግዜ ከተጋለጡበት ቀን አንስቶ ባሉት 5 ሙሉ ቀናት ውስጥ (ቀን 6) ላይ ምርመራውን ያካሂዱ። በአቅራቢያዎ ያለ 
የምርመራ ማዕከልን እዚህ ላይ ማግኘት ይችላሉ። 

• ከዚህ ተጋላጭነት በኋላ፣ በሌሎች ሰዎች ዙሪያ በሚሆኑበት ግዜ፣ ፊትዎ ላይ በሚገባ ጠብቆ አፍንጫዎን እና አፍዎን የሚሸፍን ማስክ ለ 10 
ቀናት ማድረግን ምርጫዎ ሊያደርጉ ይችላሉ። 

• ድንገተኛ የሕክምና ሁኔታ ካጋጠመዎት ወዲያውኑ የሕክምና እርዳታ ይሹ/ይጠይቁ። የኮቪድ-19 የአደጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች የመተንፈስ 
ችግርን፣ በደረት ላይ ህመም ወይም ጫናን፣ ግራ መጋባትን፣ ወይም እንደየቆዳው ዓይነት የገረጡ፣ ግራጫ ወይም ሰማያዊ ቀለም ያለው ቆዳ፣ ከንፈሮች 
ወይም የጥፍር የውስጥ መደቦችን ያካትታሉ። 

• ቢያንስ ለ 20 ሰኮንዶች እጅዎን በሳሙና እና በውሃዘወትር ይታጠቡ ወይም ከአልኮል የተሰራ የእጅ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ። 
• ከፍተኛ ንክኪ ያላቸውን ቦታዎች በየጊዜው ያፅዱ። አንድ ሰው ሲታመም ወይም ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው ቤትዎ ውስጥ ከነበረ 

ቤትዎን ያጽዱ (disinfect ያድርጉ)። 
• ጥሪውን ይመልሱ። የእርስዎ አካባቢ የጤና መምሪያ ከተጨማሪ ምክሮች ጋር እርስዎን ለማግኘት ሊሞክር ይችላል። 
• የኮቪድ-19 ምልክቶች ከታዩብዎት፣ ምርመራ ያድርጉ፣ በቤት ውስጥ ይቆዩ (ራስዎን ይነጥሉ) ፣ እና በ VDH If You Are Sick ድረ-ገጽ ውስጥ ያሉትን 

ቅደም ተከተሎችን ይከተሉ። ዛሬ እኔ የምሰጥዎትን መመሪያ በመጠቀም ከእርስዎ ጋር የቅርብ ግንኙነት ለነበራቸው ሰዎች ያሳውቁ። 

ጥያቄዎች ካለዎት፣ www.vdh.virginia.gov ን ይጎብኙ ወይም ደግሞ በ 877-ASK-VDH3 ላይ ይደውሉ 9/2/2022 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/local-exposure/#stepstotake
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/local-exposure/#stepstotake
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-testing-sites/
https://www.vdh.virginia.gov/health-department-locator/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/what-to-do-if-you-have-confirmed-or-suspected-coronavirus-disease-covid-19/#sick
http://www.vdh.virginia.gov/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/#close-contact


ኮቪድ-19፡-ያገኙዋቸውን ሰዎች እንዴት 
እንደሚያሳውቋቸው

ጥያቄዎች ካሉዎት www.vdh.virginia.govን ይጎብኙ ወይም ወደ 877-ASK-VDH3 
ይደውሉ::

9/2/2022

ከሌሎች ጋር ተሰብስበዋል?

ወደ ማንኛውም የአካል ቀጠሮዎች ሄደዋል? 

በአምልኮ ቦታ ውስጥ ገበተው ነበር? 

• 

• 

• 

• ከእርስዎ ጋር ማን ይኖራል? 

• ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት ሄደዋል?

• 

ለማሳወቅ በቅርብ ርቀት ያገኙዋቸውን ሰዎች ዝርዝር ያዘጋጁ። 
ስለሚከተሉትን ያስቡ፦

ቀን 0፡ የህመም ምልክቶች የታዩብዎት የመጀመሪያው ቀን (ወይም የበሽታ ምልክቶች ከዚህ ቀደም ካልታዩብዎት፤ በኮቪድ-19 መያዝዎን ያወቁበት

ቀን)፡-  ሁለት ቀናት ይቀንሱ:-  (የማስተላለፊያ ጊዜ መጀመሪያ) 

እርስዎ በቫይረሱ ተይዘው አስተላላፊ ሊሆኑ በሚችሉበት ጊዜ በቤተሰብዎ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ይዘርዝሩ (ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን፣ የጎበኙዎትን ሰዎች ወይም የቤት 
ውስጥ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ሰዎችን ጨምሮ)፦ 

እርስዎ በቫይረሱ ተይዘው አስተላላፊ ሊሆኑ በሚችሉበት ወቅት በቅርብ ያገኙዋቸውን ሌሎች 

ሰዎች ይዘርዝሩ፣ በሥራ ቦታ ወይም በትምህርት ቤት፦ 

በቤትዎ ውስጥ ወይም በአቅራቢያዎ፡- 

በጎበኙዋቸው ሌሎች ቦታዎች (መደብሮች፣ ምግብ ቤቶች፣ የአምልኮ ቦታዎች፣ ዝግጅቶች፣ ወዘተ) 

የጋራ ወይም የህዝብ መጓጓዣ ተጠቅመዋል?

http://www.vdh.virginia.gov/
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