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ን:   ንኹሎም ሰራሕተኛታት ካውንቲ አላሜዳ  (Alameda County) 

ካብ: ኒኮላስ ጄ. ሞስ (Nicholas J. Moss) ሓኪም (MD)፣ ምሁር ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና (MPH)፡ ቤት 

ጽሕፈት ጥዕና (Health Office)  

ጉዳይ:  ንኬዛትን ናይ ቀረባ ንኽክኣትን ናብ ስራሕ መመለሲ ግዜ መምርሒ  

ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና አውራጃ አላሜዳ (Alameda County)፣(ኤ-ሲ-ፒ-ኤች-ዲ ACPHD)፣ ጥዕናን ድሕነትን ኩሉ አብ አውራጃ አላሜዳ 

ዝነብርን ዝሰርሕን ሰብ ንምሕላው ዝቖመ እዩ። አብ ስራሕ ክህሉ ብዛዕባ ዝግብኦ ሓለዋ ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት 

ንምሕላው፤ ምምሕዳር ክፍለሃገርን ማእከል ከባቢን ዘውጽኡዎ መምሪሒታት አብ ግብሪ ኪወዕል ስለዝገበርኩሞ ምትሕብባር 

ነመስግነኩም። እዚ ድማ መኸወሊ ገጽ(ማስክ) ምግባር፣ ኩሉ ሰብ ካብ ነንሕድሕድ 6 ፊት ኪርሕቕ፤ በብግዜኡ ምልክታት ሕማም 

እንተሎ መርመራ ምግባርን ዝሓመሙ ሰራሕተኛታት ድማ አብ ገዛ ኪጽንሑ ደገፍ ምሃብን የጠቓልል።  
 

አብ ከባቢና ኮቪድ (COVID-19) ብብዝሒ ተባዚሑ ስለዘሎ፤ በቲ ሕማም ዝተትሓዙ ሰራሕተኛታት ይህልውኹም ይኾኑ። በመሰረት  

ትእዛዝ ማእከል ሓለዋ ጥዕና፤ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰራሕተኛታት አብ ገዝኦም ኪኾኑን ካብ ካልኦት ሪሒቖም እንተውሓደ ን10 

መዓልታት  በይኖም ኪጸንሑ ይእዝዝ። አብ መበል እቲ 11 መዓልቲ፤ ረስኒ እንተዘይብሎምን እቲ ዝተርአየ ምልክታት እናተመሓየሸ 

እንተኸይዱን ናብ ስራሕ ኪምለሱ ይኽእሉ። ኤ-ሲ-ፒ-ኤች-ዲ (ACPHD)፣ አስራሕቲ፤ ኮቪድ (COVID-19 ) ዝሓዞም 

ሰራሕተኛታቶም፣ ምልክት ሕማም ካብ ዘሪኡሉ፣ (ምልክት ዘየሪኡ ግን መርመራ ጌሮም አለኩም ካብ ዝተብሃሉሉ ዕለት) 

ዝቑጸር ድሕሪ 10 መዓልታት ናብ ስራሕ ኪመለሱ ከፍቅዱ አለዎም።  
 
እቶም ምልክታት ሕማም ዘይብሎም እተኸተቡ ሰባት ንበይኖም ኪዉሸቡ ኣየድልዮምን እዩ የግዳስ ን14 መዓልቲ ምልክታት ክከታተልዎ ኣለዎም። 
ዘይተከትበ ሰብ ምስ ሓደ COVID-19 ዘለዎ  ሰብ ጥብቂ ርክብ ምስዝህልዎም  ንበይኖም ኣብ ቤቶም ኪጸንሑ ኣለዎም። ንውሓት ናይ ምዉሻብ  እዋን 
ንምውሳን ክልተ ኣማራጺታት ኣሎ። 
 
 1ይ ኣማራጺ: ናይ ኮቪድ ፈተና እንተ ዘይረኺብካ ድሕሪ እቲ እተቓላዕካሉ እዋን ን10 መዓልቲ ኣብ ቤትካ ኽትጸንሕ ኣሎካ። 
 
 

 2ይ ኣማራጺ: ን7 መዓልቲ ኣብ ቤትካ ኽትጸንሕ ኣሎካ ከምኡ ዉን ኣብ 8ይ መዓልቲ ድማ ኣሉታዊ ዉጽኢት እንተ ኣጋጢሙካ ክትወጽእ ትኽእል 
ኢኻ (ፈተና ኣብ 5 ወይ ድሕሪኡ ኺፍጸም ኣለዎ) ። ውጽኢትካ ኣወንታዊ እንተ ዀይኑ፡ ወይ ዝዀነ ይኹን ምልክታት ሕማም ኮቪድ እንተ 
ኣማዕቢልካ መምርሒ ምእንቲ ኽትረክብ ብኡንብኡ ተወሺብካ ምስ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና ኽፍሊ ጥዕና ኽትራኸብ ኣሎካ። 
 

ኮቪድ (COVID-19) ምስ ዝሓዞ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎም መብዛሕትኦም ሰባት፤ ካብቲ ናይ መወዳእታ እዋን ምስቲ ሰብ 

ዝተራኸቡሉ መዓልቲ ዝቑጸር፤ እንተውሓደ ን10 መዓልታት፤ ካብ ሰብ ሪሒቖም አብ ውሽጢ ገዛ ኮፍ ኪብሉ ወይ ንነብሶም 

ኳራንቲን ከእትው ይግባእ።  አብ መበል 11  መዓልቲ፤ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ሕማም እንተዘየረአዩ፤ ናብ ስራሕ ኪምለሱ ይኽእሉ። 

ገለ ጉጅለታት ነቲ ናይ 14 መዓልታት ኳራንቲን ኪኽተሉ ይግባእ። እዚ ድማ እቶም ዓበይቲ ሕማማት ምስ ዘለዎም ሰባት ናይ ቀረባ 

ርክብ ዘለዎም ሰባት( ን አብነት ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ሕሙማት ወይ ድማ ካንሰር ሒዙዎም ሕክምና ካንሰር አብ ምግባር ዘለዉ 

ሰባት)፤ አብ እኩብ ሰባት ዝነብሩሉ ቦታታት ዝሰርሑ ሰባትን (ንአብነት አብ ቤት ማእሰርቲ፣ ወይ ድማ ነርሲንግ ሆም ( nursing 

homes) ተባሂሉ አብ ዝጽዋዕ መጻንሒ ቦታታት)ዝሰርሑ የጠቓልል። እቶም ሓንሳብ አብ ገዛ ጸኒሖም፤ አብ ኳራንቲን (quarantine) 

አትዮም ዝነበሩ’ሞ ናብ ስራሕ ዝምለሱ ሰባት፤ ኮቪድ ከምዘይብልኩም መረጋገጺ ወረቀት መርመራ አምጽኡ ኪብሃሉ ከምዘይግባእ 

ምኽሪና ንህብ። 
 

እዚ ንህቦ ዘለና ርእይቶታት፤ ሓለዋ ጥዕና ካብ ዝኸተሎ ስሩዕ መምሪሒታት ዝመንጨወን ካብ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ካሊፎርኒያ 

(California Department of Public Health (CDPH)ሳይንሳዊ መጽናዕቲን ካብ ማእከናት ምቁጽጻርን ምውጋድን ሕማማት 

ማእከላይ መንግስቲ( Disease Control and Prevention (CDC) ዝተመስረትን እዩ።  ምስ ተመረመሩ ኮቪድ አለኩም ንዝተብሃሉ 

ሰባት እንደገና ኪምርመሩ ምሕታት አድላይነት የብሉን።  ሕክምናዊ ረብሓ የብሉን። እቲ ምስክር-ሓዘል ሓበሬታ ከምዘሪኦ ድማ 
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መብዛሕትኡ  ሰብ ድሕሪ 10  መዓልታት ምስሓለፈ ነቲ ሕማም ከላግብ አይከልን እዩ።  
 

አሉታ መልሲ ዝሃበ ውጽኢት መርመራ ሕማም፤ ሓደ ሰብ ሕማም ከምዘየማሓላልፍ ዝውስን አይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ሰብ ሕማም 

አመሓላላፊ ምዃን ጠጠው ምስ አበለ’ውን አብ ዝሞተ ቫይረስ( dead virus) ተጸጊዑ ዝጸንሕ ቫይረስ ኪቖልብ ስለዝኸእል እዩ። 

ብሓፈሽ ኡ’ውን  በዚ ናጻ ምኳንን ዘይምዃንን ንምርዳእ ዝግበር መረመራ ነቲ ሓፈሻዊ አገባብ ጥዕና ይተናክፎ እዩ።ኤ-ሲ-ፒ-ኤች-ዲ 

(ACPHD) ሰባት ናብ ስራሕ ንኽምለሱ ካብቲ ሕማም ናጻ እዮም ዝብል ወረቐት አይህብን እዩ፤ ሓካይም’ውን ኪህቡ 

አይመክርን እዩ።  
 

ንምትሕብባርኩምን ጥዕና ማሕበረሰብና ንምሕላው ብዛዕባ ዝተጻወትኩሞ አገዳሲ ተራን ነመስግነኩም።  
 


