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COVID-19 ከያዝዎት፣ ምልክቶች ባይኖርዎት ወይም ቢከተቡ እንኳን ወደ ሌሎች ሊያሰራጩ ይችላሉ። እራስዎን ከሌሎች 
መለየት (ማግለል) እና ከዚህ በታች ያሉትን ምክሮች መከተል አስፈላጊ ነው። 

የህክምና እንክብካቤ ካስፈለግዎ፣ በመጨረሻው ገጽ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ። ከመለስተኛ እስከ መካከለኛ የ 
COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት እና በጣም የመታመም ከፍተኛ ስጋት ላይ ከሆኑ፣ መድሃኒት ሊያገኙ ይችላሉ። ለበለጠ 
መረጃ የ COVID-19 የመድሃኒት አማራጮች (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html) 
የሚለውን ይጎብኙ። 

እራስዎን ከሌሎች ይለዩ (ያግልሉ) 
 የህመም ምልክቶችዎ ከጀመሩ በኋላ ቢያንስ ለአምስት ሙሉ ቀናት በቤት ይቆዩ እና ከሌሎች ይራቁ (ይገለሉ)።

ምልክቶች ከሌልዎት፣ ከተመረመሩበት ቀን በኋላ ለአምስት ሙሉ ቀናት በቤት ይቆዩ። በቤት ምን ያህል ጊዜ
መቆየት እንዳለብዎት ከዚህ በታች የበለጠ ይወቁ።

 ከሌሎች ሰዎች ዙሪያ መሆን በሚያስፈልግዎት ጊዜ፣ ቤት ውስጥ ቢሆንም እንኳን ከፍተኛ ጥራት ያለው እና በትክክል
የሚሸፍንዎትን የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛ ያድርጉ።

 በአንድ ክፍል ውስጥ ከሌሎች የቤተሰብ አባላት ተለይተው ይቆዩ እንዲሁም ከተቻለ፣ የተለየ መታጠቢያ ቤት
ይጠቀሙ።

 በቤትዎ ውስጥ ያለውን የአየር ፍሰት የተሻለ ለማድረግ፣ መስኮቶችን እንደ መክፈት ያሉ፣ እርምጃዎችን ይውሰዱ።

 በእድሜ የገፉ ከሆኑ፣ የተዳከመ በሽታን የመከላከል ስርዓት ካልዎት፣ ወይም የተወሰኑ የጤና ችግሮች ካሉዎት፣ COVID-
19 እንዳለብዎት ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ያሳውቁ። እንዲታከሙ ሊመክሩዎት ወይም ለእርስዎ ልዩ ምክር
ሊኖራቸው ይችላል።

 ከእርስዎ ጋር የቅርብ ግንኙነት ለነበራቸው ሰዎች ለ COVID-19 ሊጋለጡ እንደሚችሉ ይንገሩ።

ቤት ለምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ 
በትክክል የሚሆናቸውን ማስክ ሊለብሱ የሚችሉ ሰዎች 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html
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 ለ 10 ሙሉ ቀናት፣ ቤት ውስጥ ቢሆንም እንኳን፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው እና በትክክል የሚሆንዎትን የአፍ እና የአፍንጫ 
መሸፈኛ ያድርጉ። 

 ምልክቶች ካሉዎት፦ 

▪ ሶስቱም እነዚህ ነገሮች እውነት እስከሚሆኑ ድረስ በቤት ይቆዩ፦ 

1. መጀመሪያ ህመም ተሰምቶዎት ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ 5 ሙሉ ቀን ሆኖታል።  
እና 

2. ትኩሳትን የሚቀንስ መድሃኒት ሳይጠቀሙ፣ ቢያንስ ለ 24 ሰአታት ትኩሳት አልነበርዎትም። 
እና 

3. እንደተሻሎት ይሰማዎታል።  

 ምልክቶች ከሌለብዎት፦ 

▪ ከምርመራ ቀንዎ በኋላ 5 ሙሉ ቀናት በቤት ይቆዩ እና ከሌሎች ይራቁ። 

▪ የበሽታ ምልክቶች ከታዩ፣ ምልክቶች የታዩበት የመጀመሪያ ቀንዎን እንደ እርስዎ አዲስ ቀን ዜሮ መቁጠር አለብዎት። 
ምልክቶች ከታዩ ምን ማድረግ እንዳለብዎት ከላይ ያለውን ክፍል ይመልከቱ። 

ቤትዎ የመቆየት ጊዜዎ ካለቀ በኋላ፣ እስከ ቀን 10 ድረስ የሚከተሉትን ማድረግዎን ይቀጥሉ፦ 

 ቤት ውስጥ ቢሆንም እንኳን፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው እና በትክክል የሚሸፍንዎትን የአፍ እና ማስክ ያድርጉ። 

 በ COVID-19 በጠና ለመታመም ተጋላጭነት ካላቸው ከሌሎች ሰዎች ቢያንስ እስከ ቀን 11 ድረስ ይራቁ። 

 የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛዎን ማውለቅ ወደሚያስፈልግዎ ቦታዎች አይሂዱ (ለምሳሌ፣ የስፖርት አዳራሾች፣ 
ሬስቶራንቶች) እና በቤት እና በስራ ቦታ በሌሎች ሰዎች አቅራቢያ ከመብላት ይቆጠቡ። የ COVID-19 ምርመራዎችን 
በመጠቀም ከ 11ኛው ቀን በፊት የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ማቆም መቻልዎን ለመወሰን መረጃ ለማግኘት 
ከታመሙ ወይም ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ካልዎት (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) 
ወደሚለው ይሂዱ። 

 ከጉዞ ይቆጠቡ። በቤት የመቆየት ጊዜዎ ካለቀ በኋላ መጓዝ ካለብዎት፣ በትክክል የሚሽፍንዎትን፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው 
ማስክ ያድርጉ። 

ወደ መደበኛ ተግባራትዎ መቼ መመለስ እንደሚችሉ ለማወቅ መረጃዎን ይሙሉ። 

ምልክቶች ካሉዎት፦  

የህመም ምልክቶቼ የጀመሩት   (ቀን ይሙሉ)። እንደተሻለኝ ይሰማኛል እና ለ 24 ሰዓታት ከትኩሳት ነጻ ሆኛለሁ። 
አሁንም በቤት መቆየት እና ሙሉ በሙሉ ከሌሎች መራቅ አለብኝ    (ምልክቶችዎ ከጀመሩ ከ 5 ቀናት በኋላ)። 
አሁንም በሌሎች ዙሪያ የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እና አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን እስከዚያ ድረስ መገደብ አለብኝ 
  (ምልክቶች ከጀመሩ ከ 10 ቀናት በኋላ)። 

ምልክቶች ከሌለብዎት፦  

በ (ቀኑን ይሙሉ) የ COVID-19 ምርመራ ውጤቴ ፖዘቲቭ ነው፣   ነገር ግን ምንም ምልክቶች የሉኝም። 
አሁንም ሙሉ በሙሉ በቤት መቆየት አለብኝ   (ምርመራ ካደረጉ ከ 5 ቀናት በኋላ)። በሌሎች ዙሪያ የአፍ እና 
የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ አለብኝ እና አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን እስከዚያ ድረስ መገደብ አለብኝ  (ከምርመራ ቀን 
ከ 10 ቀናት በኋላ)።  

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html
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ማስክ መልበስ የማይችሉ ሰዎች 

ይህ ዕድሜያቸው ከ 2 አመት በታች የሆኑ ሰዎችን፣ አንዳንድ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች፣ እና በቋሚነት በሌሎች ዙሪያ 
የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛ መልበስ የማይችሉ ሌሎችን ያጠቃልላል። 

 

 ለመጀመሪያ ጊዜ ህመም ከተሰማዎት ወይም ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ካገኙበት ቀን ጀምሮ ቢያንስ ለ10 ሙሉ ቀናት 
በቤት ይቆዩ። 

በሽታን የመከላከል ችግር ያለባቸው ወይም መካከለኛ ወይም በጠና የታመሙ 
ሰዎች 
የሚከተሉት እክሎች ካለብዎ ቢያንስ እስከ 10 ቀን ድረስ በቤት ይቆዩ (ይገለሉ)፦ 

 መካከለኛ ህመም (የትንፋሽ እጥረት ወይም የመተንፈስ ችግር)፣ ወይም 

 በ COVID-19 ምክንያት ከባድ ህመም (ሆስፒታል ገብተው ከነበረ)፣ ወይም  

 የተዳከመ በሽታ የመከላከል ስርዓት (በሽታን በቀላሉ መከላከል አይችሉም)። 

ሰውነትዎ በሽታን በቀላሉ የማይከላከል ከሆነ ወይም ምልክቶችዎ መካከለኛ ወይም ከባድ ስለመሆኑ እርግጠኛ ካልሆኑ 
ለተጨማሪ ምክር ሃኪምዎን ይጠይቁ። 

ከሌሎች ሰዎች ዙሪያ ከሆኑ፣ በቤት ውስጥ ቢሆንም እንኳን ከፍተኛ ጥራት ያለው እና በትክክል የሚሸፍንዎትን ማስክ 
ያድርጉ። 

በሌሎች ሰዎች ዙሪያ እንደገና መሆን የሚችሉበትን ጊዜ ለማወቅ ምርመራ ማድረግ ሊያስፈልግዎት ይችላል። 

በቤት ስለመቆየት፣ ስለ ራስ ምርመራ፣ እና የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛ ስለማድረግ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከታመሙ 
ወይም ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ካልዎት (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) የሚለውን 
ይጎብኙ። 

ምልክቶችዎ እየተባባሱ ከሄዱ፣ የመተንፈስ ችግር ካልዎት፣ ወይም የህክምና እንክብካቤ ካስፈለግዎ፦ 

ሃኪምዎን ያነጋግሩ። ከተቻለ፣ ወደ ክሊኒክ ወይም ሆስፒታል ከመሄድዎ በፊት ይደውሉ። 

በቤት ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ (ሲገለሉ) በማንኛውም ጊዜ ድንገተኛ የህክምና እርዳታ ከፈለጉ፣ 911 ይደውሉ እና COVID-19 
እንደተያዙ ያሳውቋቸው። 
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