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ናይ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ኣኼባ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ (DVK) ኸም መምርሒ ዀይኑ ዘዳለዋ ጽሕፍቲ

ተመሃሮ መዋእለ ህጻናትን መባእታ ቤትምህርትን ናይ ሕማም ወይ ናይ ጉንፋዕ
ምልክት ኣብ ዘርእዩሉ እዋን ክትግበሩ ዘለዎም ስጉምትታት (1H ከሙኡ‘ውን 2H)*
ምልክታታትን ለበዋታትን ንወለዲ

ክሳብ መጋቢት 2022 ብቑዕ‘ዩ

ከምዚ ዝስዕብ እንተድኣ ዀይኑ ክምርመር ኣለዎ፥
–  ምስ ሓደ ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሚኡ ምልክት ሕማም ዘለዎ ሰብ ጥብቂ ርክብ (ሓደገኛ ርክብ) ተገይሩ ኢዩ
–  ዕድመኡ ብዘየገድስ ምስ ሓደ ኣወንታዊ ዝተመርመረ ሰብ ጥብቂ ርክብ (ሓደገኛ ርክብ) ተገይሩ ኢዩ
–  ዋላ እውን ሓደገኛ ዅነታት እንተ ዘየጋጠሞ እንተ ወሓደ ሓደ ኻብቲ ቐይሕ ምልክት ዚግበረሉ ምልክታት ምልክት ሕዱር ሕማም ኣብቲ ግምገማ ኣገዳስነት የብሉን።

ጉንፋዕ ኣፍንጫኻን ወይ/ውን ቃንዛ
ጐረሮኻን ምስ/ብዘይ ቅሩብ ምስዓል
ብዘይ ረስኒ

ብርቱዕ ሰዓል ብሕዱር ሕማም እንተዘይተላዒሉ፣ ንኣ. ኣዝማ

እቲ ቘልዓ ብዝተረፈ ጽቡቕ ይህሉ

እቲ ቘልዓ ብዝተረፈ ድሓን ኣሎ

ወይ/ውን
ረስኒ ልዕሊ 38.5 ዲግሪ
እቲ ቘልዓ ክንድቲ ጽቡቕ ኣይስምዖን እዩ

እወ

ቆልዓኹም ኣብ ገዛ እዩ ዝተርፍ
ንመምህሩ ንግሮ!

ኣይፋል

ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ዓብዪ
ምምሕያሽ ይርአ ድዩ ፧

ካልእ ምጕርምራምከ ኣሎዶ፧
– ናይ ከስዐን መዓናጡን ጸገማት
– ሕማም ርእሲ
– ቃንዛታት መሓውር
– ናይ ምስትምቓርን ምሽታትን ህዋስ ምጥፋእ
ኣይፋል

እወ

እወ

ምስታ/ምስቲ ሓኪም ቆልዓኹም ተራኸብ።
እቲ ሓኪም ተወሳኺ ሕክምና እንተላይ መርመራ ኺግበር
ዚግባእ እንተ ዀይኑ ይውስን።

መርመራ ምስ ተገብረ

ኣብ መንጎ ተቐባልነት መርመራን ውጽኢት መርመራን ኣብ
ቤት-ትምህርቲ ኣይክየድን!

ቆልዓኻ እንተ ወሓደ ን24 ሰዓት
ካብ ረስኒ ነጻ ድዩ፧

ኣሉታዊ/
ነጋቲቭ

ውጽኢት መርመራ ከም ዝስዕብ እዩ ...
ኣወንታዊ/
ፖዚቲቭ

እወ

ብመሰረት እቲ Contact Tracing (ምክትታል ርክብ)
ዚበሃል ሓኪም ዚከናኸኖ መምርሒ ተወሳኺ ስጕምትታት
ይውሰዱ።
ሕጻን ኣብ ገዛ እዩ ዝተርፍ።

ምግላል ምስ ተዛዘመ

መርገጽ፥ 15 ጥቅምቲ 2021

ትግርኛ/Tigrinisch/Tigrinya

006531

ቆልዓኹም ኣብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ህጻናት ክኸይድ ይፍቐደሉ
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ናይ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ኣኼባ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ (DVK) ኸም መምርሒ ዀይኑ ዘዳለዋ ጽሕፍቲ

ምልክት ሕማምን ጉንፋዕን ዚግበረሉ መስርሕ
ኣብ መባእታውን ላዕለዋይን ደረጃ ትምህርቲ ንዚመሃሩ ቘልዑን መንእሰያትን (3H – 11H)*
ምልክታታትን ለበዋታትን ንወለዲ
ቆልዓኻ መዓስ እዩ ኣብ ገዛ ክተርፍ ዘለዎ፧
ኣብ መባእታውን ላዕለዋይን ደረጃ ትምህርቲ ዘለው ቆልዑትን መንእሰያትን (3H – 11H) ኩነታት ሆስፒታል ከም ኣብ ብጹሓት ሰባት ማዕረ እዮም። እዚ ማለት፥
ምልክታት ሕማምን ጉንፋን ምስ COVID-19 ዚቃዶ እንተ ዀይኑ እቲ ቘልዓ ወይ እቲ መንእሰይ ኣብ ቤቱ ይጸንሕን ብሓኪም ይምርመርን እዩ።

→ እቲ ፈተና ኣወንታዊ እንተ ወጺኡ ርእስኻ ምግላል እዩ ዚሕብር።
→ እቲ መርመራ ኣሉታዊ እንተ ወጺኡ፣ እቲ ቘልዓ ወይ እታ/እቲ መንእሰይ ን24 ሰዓት ኣብ ቤቱ ዝኾነ ረስኒ ከይሃለወ ኣብ ገዛ ይተርፍ። ጽቡቕ
ምስዝስምዖ ከምኡ’ውን ኣብ ጽቡቕ ሓፈሻዊ ኩነታት ምስዝህሉ፣ ቤት-ትምህርቲ ክቕጽል ይኽእል።
ብምኽንያት እዚ ቐሊል ኣከያይዳ እዚ መባእታዊ ዀነ ኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዚኸውን እተፈልየ መደብ ኣየድልን እዩ።
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* ብHarmoS ዝብሃል ኣጸሓሕፋ

