
  ካብ ኖርወየኛ ዝተቶርጎመ 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona‐promoboks‐forside/Lurer‐du‐paa‐

noe‐om‐korona/  

Lurer du på noe om korona? 
ብዛ ዕ ባ  ኮሮና  ዝኾነ  ሕቶ ኣለካ፧  
ኮሮኖ ቫይረስ ዝሕዞም ሰባት እንዳበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሕማም እቶም መብዛሕትኡ ግዜ ዝሕተቱ 
ሕቶታት ኣብዚ ኣኪብናልኩም ኣለና።  

 

[BILDE] 

ብኸመይ እዩ ዝመሓላለፍ፧  

እዚ  ኮቪድ-19 ዝበሃል ቫይረስ ብሰዓልን ብኢንፍሉአንዛን ዝመሓላለፍ ኮይኑ ካብቲ ዝሓመመ ሰብ ካብ 
መተሓላለፊታት ኣየር እዩ ናብ ካልእ ሰብ ዝመሓላለፍ። እዚ ቫይረስ ሓድሽ ስለዝኾነ  ብኸመይ ከምዝመሓላለፍ 
ዘለና ኣፍልጦ ድሩት እዩ፡  ስለዚ ብዛዕባ ምስ ኮሮና ቫይረስ ተመሳሳልነ ት ዘለዎም ቫይረሳት ዘለና ኣፍልጦ 
ብምጥቃም እዩ ምኽርታት ዝወሃብ ዘሎ። እቲ ቫይረስ ካብ ዝሕዘካ ክሳብ ምልክታት ተርኢ 5 ክሳብ 6 መዓልታት 
እዩ ዝሓልፍ፡  እንተኾነ  ግና ካብ 0 ክሳብ 14 መዓልታት ዘሎ ግዜ ውን ክጸንሕ ይኽእል እዩ።  

 

ብዛዕባ ኣመሓላልፋ ሕማምን እዚ ሕማም ከመይ ኢሉ ከምዝምዕብል ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ።  

 

እዚ ሕማም ከይመሓላለፍ ከመይ ጌርና ክንከላኸል ንኽእል፧  

ብምሉኦም ረኽስታት መተሓላለፊታት ኣየር ብቅኑዕ  ኣገ ባብ ኡሕ እንተዳ ኢልና ከምኡውን ጽቡቕ ጌርና 
ኣእዳውና እንተደኣ ኣጽሪና ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎኦም ክቕነ ስ ይከኣል እዩ። ኣእዳውኩም ጽቡቕ ጌርኩም 
ብሳምናን ማይን ሕጸቡዎ። ኣእዳውኩም ክትሕጸቡ እንተዘይክኢልኩም ንኢድ ዘጽሪ ፈሳሲ ወይ ዘጽሪ ኣልኮሆል 
ምጥቃም ውን ጠቓሚ እዩ። ገጽካ ኣይትተንክፍ። ብቐጥታ ናብ ካልኦት ሰባት ኡሕ ወይ ዕንጥሾው ኣይትበል። 
ብዝተኻእለካ መጠን ኣብ ወረቐት ኡሕ ክትብል ወይ ዕንጥሾው ክትብል ፈትን፡  ሓንሳብ ምስ ተጠቐምካሉ ከኣ 
ደርብዮ። እንተዘይኮይኑ ድማ ከም ኣማራጺ ብርኪ ኢድካ ዓጺፍካ ኡሕ ምባል ወይ ዕንጥሾው ምባል ጽቡቕ እዩ። 
ብኢድ ሰላም ምባል፡  ምስዓምን ምሕቋፍን ኣወግድ።  

[BILDE] 

 

መሸፈኒ  ኣፍ ምጥቃም ከ ይሕግዝ ዶ፧  

ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዘይሰርሑ ጥዑያት ሰባት መሸፈኒ  ኣፍ ምጥቃም ኣየድልዮምን እዩ ዝብል ምኽሪ 
ንልግሰልኩም። ጥዑያት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ምስ ካልኦት ሰባት ክሕወሱ ከለዉ መሸፍኒ  ኣፍ ጠቓሚ 
ከምዝኾነ  ዘርእዩ መተንባህታታት ዳርጋ የለዉን ክበሃል ይከኣል።  

ለጊቡኒ  ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ እንተኣሕዲረ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧  



  ካብ ኖርወየኛ ዝተቶርጎመ 

ሓሚምካ እንተደኣ ኮይንካ ካብ ገ ዛ  ኣይትውጻእ። ለጊቡኒ  ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ እንተደኣ 
ኣሕዲርካ፡ ከምኡውን ምልክታት ከም ኡሕታ፡ ረስኒ  ወይ ሕጽረት ትንፋስ ተሰሚዑካ ንቀዋሚ ሓኪምካ ደውለሉ። 
ቀዋሚ ሓኪምካ ክትረኽቦ እንተዘይክኢልካ ድማ ንህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና 116 117 ደውለሎም። ሂወትን 
ጥዕናን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ትብል እንተኾይንካ ድማ 113 ደውለሎም።  

ለጊቡካ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ እንተደኣ ሃልዩካ፡ እሞ ኸኣ መርመራ ተጌሩልካ፡  ክሳብ ውጽኢት 
ናይቲ መርመራ ዝመጽእ ኣብ ገ ዛ  ክትጸንሕ ኣለካ። ቅሩብ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ፡  ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 
ውሽጢ ክልተ መዓልታት መልሲ ይመጽእ እዩ።  

ንወጻኢ ሃገ ር ከ ክገይሽ ይኽእል ዶ፧  

ነ ፍስ ወከፍ ሃገ ር እዚ ሕማም ካብዚ ንላዕሊ ከይላባዕ  ናይ ገ ዛእ ርእሳ ስጉምትታትን ደረታትን ከተተኣታቱ 
ምሉእ ናጽነ ት ኣለዋ። እዞም ደረታት እዚኦም ደረት መጓዓዝያ፡ ምውሻብ ወይ ካልኦት ስጉምትታት ክኾኑ 
ስለዝኽእሉ ነ ቲ ዝገይሽ ሰብ ሳዕቤናት ከምጽኡሉ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ሃገራትን መዕርፎ ነ ፈርትን 
ንምቁጽጻር ስጉምትታት የተኣታትዋ ኣለዋ፡  ስለዚ ከም ገ ያሺ ብዛዕባ ጥዕናኻ ሕቶታት ክትሕተትን ረስንኻ 
ክዕቀን ወይ ቁጽጽር ክግበረሉን ተዳሊኻሉ ጽናሕ።  

 

ኣብ ወብሳይታት ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ግዜ መገሻ ካብ ምትሕልላፍ ንምክልኻል ክትክተሎም ዘለካ ምኽርታት 
ርአ 

 

ዝመደብኩዎ መገሻይ ክስርዞ ክግደድ ድየ ፧  

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ንኖርወጃውያን ናብ እዚ ሕማም ብሰፊሑ ዝተላባዓሉ ከባቢታት ኣይትግሹ ዝብል ምኽርታት 
እዮም ዝህቡ ዘለዉ። እዚ ዝኾነ ሉ ምኽንያት እቲ ሕማም ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ንኸይላባዕ  ንምክልኻል እዩ። 
ናበየኖት ዓድታት ክትከይድ የብልካን ዝብሉ ምኽርታት ብቐጻሊ እዩ ዝቕየር ዘሎ። ስለዚ ቅድሚ ክትገይሽ 
ምውሳንካ መጀመርታ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ዘውጽኡዎ ምኽርታት ርአ።  

ብዙሓት ሰባት ዝእከቡሉ መደባት ከ ከም ቀደመይ ክሳተፍ ይኽእል ድየ ፧  

ብዝሒ ተሳተፍቲ ይውሓዱ ይብዝሑ ብዘየ ገድስ ኩሉ ውራያት፡ ኣኼባታት ኮርሳት ክስረዝ ወይ ንዘይተወሰነ  ግዜ 
ክናውሑ ኣለዎም ዝብል ምኽሪ ንህበኩም። 

 

እንተለጊቡኒ  እንታይ እየ  ዝኸውን፧  ክውሸብ ድየ ፧  

ኩሎም ኣብ ብሰፊሑ ዝተላባዓሉ ከባቢታት ዝነ በሩ ሰባት ገ ዛ  ምስ መጹ ምልክታት ይሃልዎም ኣይሃልዎም 
ብዘየ ገድስ ኣብ ገ ዛ  ን14 መዓልታት ክጸንሑ ኣለዎም። እዚ ማለት ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከይከድካ 
ምትራፍ፡መገሻታት ምውጋድ፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምውሳድ፡ ከምኡ ድማ ጥቓ ካልኦት ሰባት ትኾነ ሉ ቦታታት 
ከተወግድ ኣለካ ማለት እዩ።  

ምኽርታት ትካል ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ኣብ ገ ዝኦም ዝንጸሉ ተሓከምቲ ኣንብብ 

 



  ካብ ኖርወየኛ ዝተቶርጎመ 

እንተደኣ እዚ ሕማም ለጊቡኒ፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወተይ ብኸመይ እየ  ሓገዝ ክረክብ ይኽእል፧  

እንተደኣ ለጊቡካ ኮይኑ ዋላ ሓገዝ ሓኪም ዘየድልየካ እንተኾይኑ ኣብ ገ ዛ  ክትጸንሕ ከምዘለካ ክሕበረካ 
እዩ። ኣስቤዛ  ንምግዛእ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾይኑ እቶም ኣብ ትሮንድሀይም ኣስቤዛ  ወይ መግቢ ኣብ ገ ዛኻ 
ዘብጽሑ ትካላት ክትጥቀመሎም ነ ማኽረካ። ፈለጥኻ ውን ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ። ብዘየ ገድስ ምስቶም 
ኣስቤዛ  ዘብጽሑልካ ክትራኸብ የብልካን። ስለዚ ነ ቲ ዘብጽሓልካ ሰብ ኣብ ኣፍደገ  ማዕጾ ገዲፍካለይ ኪድ 
በሎ።  

ካብቶም ተነ ካእቲ ዝበሃሉ ሰባት እንተኾይነ  ኸ እንታይ ይገብር፧   

ጥንቃቐታት ክትገብር ኣገዳሲ እዩ ። እዚ ሕማም ከይመሓላለፍ ከመይ ጌርካ ከምትከላኸል ጽቡቕ ጌርካ 
ኣጽንዓዮ። ኣብ ከባቢኻ ኮሮና ቫይረስ እንተደኣ ተላቢዑ ብዝተኻእለካ መጠን ኣብ ገ ዛ  ክትከውን ይግበኣካ። 
እቶም ዘድልዩኻ ኣፋውስ ኣብ ቀረባ ከምዝርከቡ ግበር፡ ከምኡውን ኣድላዪ ኣስቤዛ   ምስ ክገብረልካ ዝኽእል 
ሰብ ተሰማማዕ። 

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ንተነ ካእቲ ጉጅለታት ዝህቦም ምኽርታትን ሓበሬታን ኣብዚ ኣንብብ 

ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ክንደይ እዩ ከሕምመኒ  ዝኽእል፧  

ብዝለዓለ ተኽእሎ እቶም እዚ ቫይረስ ዝለግቦም ሰባት ባዕሉ ዝገድፎም ኣብ መተሓላለፊታት ኣየር ጥራሕ 
ዘሸግሮም ምልክታት ጥራሕ እዩ ክሕዞም።ገሊኦም ሰባት ክብድ ዝበለ ሕማም ከም ነ ድሪ ሳንቡእን ካልእን 
ክሕዞም እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዝደለብናዮ ፍልጠት ረኽሲ ኮቪድ-19 ንሽማግለታት(ልዕሊ 65 ዓመት) ዝዕድሚኦም 
ከምኡውን ካልእ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እዩ ዝኸበደ ሕማም ከምጽኣሎም ዝለዓለ ተኽእሎታት ዘለዎ። ኣብዚ 
እዋን እዚ ንፈልጦም ካልኦት ተነ ካእቲ ጉጅለታት የለዉን።  

[KLIPP] 

 

ካልእ ሕቶታት ምስ ዝህልወካ፧  

ኣብ ወብሳይታት ትካል ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ሓበሬታ ነ ቶም ክምለሱልካ ትደልዮም ሕቶታት 
ክምልስ እንተዘይክኢሉ ናብ 81555015 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።  

ትሮንድሀይም ኮሙነ  ርእሱ ዝኸኣለ ተለፎን ክፍሊ ሓበሬታ ኣሎዎ፡ 90509052(08.00-15.30)። 

 

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ 12.03.2020 

 

 

 

 

 


