
ናብ ዘይትፈልጦ ሃገር ምኻድ ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ዓለምለኻዊ ቅልውላው ጥዕና ፣ ዓብዩ ስጉምቲ እዩ። ብዙሕ ሕቶታትን ስግኣታትን ክህልዉኻ 
ይኽእሉ እዮም። እዚ ሓበሬታ ዳግም ኣብ ካናዳ ኣብ እትጣየሸሉ እዋን ክሕግዘካ እዩ።

ኣብዚ እዋን ካብ ሕማም ለበዳ ኮቭድ-19 ኣብ ካናዳ ሰባት ድሕንነቶም ንክሕሎ ስጉምትታት ንወስድ ኣለና። ኩሉ ናብ ካናዳ ዝመጽእ ሰብ ዝተወሰነ 
ሓበሬታ ክህብን ዝተወሰኑ መምርሕታት ክኽተልን ናይግድን እዩ።

ኣብዚ ጽሑፍ ዘሎ ሓበሬታ ክትርዳእን ኩሉ መምርሕታት ከተተግብርን ወሳኒ እዩ።

ብዛዕባ ኮቭድ-19 ክትፈልጦ ዘድልየካ ነገር
ሕማም ቫይረስ ኮሮና (ኮቭድ-19) ዕቱብ ሕማም እዩ። ምልክታቱ ድማ እዞም ዝስዕቡ ይሓውስ፥

ናብ ካናዳ ቅድሚ ምምጽኻ፣ ኣብ ጉዕዞ እናሃለኻን፣ ናብ ካናዳ ምስመጻኻን ዓርስኻን 
ንካልኦትን ሓሉ።
ናይ ኮቭድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምቕናስ እቲ ዝበለጸ መንገዲ፥  

ሓደ ሰብ ኮቭድ-19 እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ፣ እንትዛረብ፣ እንትስሕቅ፣ እንትስዕል ወይድማ እንተሐንጥስ፣ ኣብጥቅኡ ንዘለዉ ካልኦት ሰባት ከልግበሎም 
ይኽእል። እቲ ቫይረስ ምስ ዝዓረፈሉ ስፍራ’ውን ምንኽኻእ ምስዝህሉ እቲ ቫይረስ ክሓልፍ ይኽእል። ምልክታት ከየርኣኻ ኮቭድ-19 ክሕዘካን ንካልኦት’ውን 
ክተሕልፈሎም ከም እትኽእልን ምስትብሃል ጠቓሚ እዩ።

ሓድሽ ወይውን 
ዝበኣሰ ሰዓል

ናይ ምስትንፋስ ጸገም  
ወይውን ምቁርራጽ 

ምስትንፋስ  

38°

ሙቐት መጠን 
ነብስና 38°C ን 
ካብኡ ንዓቐብን

ስምዒትሓያል ረስኒ ስምዒት ምቁራርን 
ምንቅጥቃጥን

ቃንዛ ወይውን ስምዒት 
ምድኻም ጭዋዳታት

ብርቱዕ ስምዒት 
ሕማም

ቃንዛ ጭዋዳ ወይውን 
ኣካል

ሓድሽ ኣልቦ ስምዒት 
ጣዕምን ሽታን 

ምልክታት ከስዐ 
- መዓንጣ 

  (ቃንዛ ከብዲ፣ 
ውጽኣት፣ ተምላስ)

ሕማም ርእሲ

እንድሕር ጽቡቅ ስምዒት 
ዘይስመዐካ ኮይኑ ኣብ ገዛ 
ምግላስን ካብ ካልኦት ምርሓቅን።

ሓሓሊፉ አእዳውካ ተሓጸብ 
እንተዋሓደ ን20 ሰከንድ 
ዝኸውን ብሳሙናን ለበጥ ዝበለ 
ማይን።

ሳሙናን ማይን እንድሕር 
ዘይትረክብ እንተዋሓደ 60% 
ትሕዝቶ ኣልኮል ዘለዎ ናይኢድ 
ታህዋስያን ዘጥፍእ ሳንታይዘር 
ተጠቀም።

ንሕክምና ግልጋሎት ዘይውዕል 
መዐፈኒ መንዲል ወይድማ 
መሸፈኒ ገጽ ግበር ካብ ምሳኻ 
ዘይነብሩ ሰባት 2 ሜትሮ 
ክትርሕቅ እንድሕር ዘይኪኢልካ። 
ኣብገለ ክፋላት ካናዳ፣ ኣብ ገለ 
ህዝባዊ ቦታታት መሸፈኒ መንዲል 
ምግባር ግድን ይኸውን።  

ኣካላዊ ራሕቅኻ ኩልሻዕ ኣተግብር 
(እንተዋሓደ 2 ሜትሮ ካብ 
ምሳኻ ምስ ዘይነብሩ ሰባት)

እንትትስዕልን እንተተሐንጥስን 
ኣፍካን ኣፍንጫኻን ሸፍን 
ብኩርናዕ-ኤድካ   ኢድካ ሸፍን 
ወይድማ ሶፍት ተጠቐም

ገጽካ ምትንኻፍ ሕደግ፣ ብፍላይ 
አዒንትኻ፣ ኣፍንጫኻ ወይውን 
ኣፍካ።

ምስዝሓመሙን ወይዳማ ነቲ 
ቫይረስ ምስዝተቃልዑን ሰባት 
ምርኻብ ሕደግ።

ካብ ቤተሰብካ ወጻእ ንዝኸፍአ ሕማም 
ኣብዝለዓለ ሓደጋ ምስዘለዉ ሰባት 
ርክብካ ቀንስ፣ ካብዞም ዝስዕቡ 
ሰባትውን፡ 

XX ዕድሚኦም 65 
ወይ ካብኡ 
ንላዕሊ

XX ሕዱር ዝሰረተ ሕማም 
ዘለዎም

XX ብምኽንያት ሕዱር ሕማም 
ወይ ፈውሲ ናይምክልኻል 
ዓቅሞም ዝተዳኸመ

ኣብ ካናዳ ዳግም ምጥያስ ድሕሪ 
ለበዳ ሕማም ኮቭድ-19



ኣብ ክሊ ናብ ካናዳ ጉዕዞኻ
ኣብ ክሊ ጎዕዞ እናሃለኻ ብዓለምላኻዊ ትካል ፍልሰት International Organization for Migration (IOM)) ዝወሃበካ ንሕክምና ግልጋሎት ዘይውዕል መዐፈኒ 
መንዲል ወይድማ መሸፈኒ ማስክ ክትገብር ከድልየካ እዩ። ኣብ ካናዳ ምስበጻሕኻ፣ ብቀጻልነት ነቲ ዝወሃበካ ንሕክምና ግልጋሎት ዘይውዕል መዐፈኒ መንዲል 
ወይድማ ገጽ መሸፈኒ ማስክ ክትገብር ከድልየካ እዩ።   

  ኣብጉምሩኽን ኢሚግረሽን ቢሮታት ምስ እተበጽሕ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንገብር ኢና፡

XX ምልክታት ኮቭድ-19 ከይህልዉኻ ክንምርምረካ ኢና
XX ናበይ ከም እትኸይድ ዘለኻ ክንሓተካ ኢና
XX መንነትካ ንምርግጋጽ ንሓጺር እዋን መዐፈኒ መንዲልካ ወይ መሸፈኒ ማስክኻ ክተልግሶ ክንገብር ኢና

ኣብከይዲ ጉዕዞኻ፣ ዋላ ንሕክምና ግልጋሎት ዘይውዕል መዐፈኒ መንዲል ወይድማ መሸፈኒ ማስክ ጌርካ እናሃለኻ፣ ሕግታት ኣካላዊ ራሕቂ ክነተግብር ኢና። እዚ 
ማለት ካብ ምሳኻ ዘይነብር ዝኾነ ይኹን ሰብ 2 ሜትሮ ብዝተኻኣለ መጠን ምርሓቕ።

ን14 መዓልቲ ግድን ምውሻብ
ኣብ ካናዳ ክትበጽሕ እንተለኻ፣ ናይ  ግድን  ን14 መዓልቲ ክትውሸብ ኣለካ። እዚ ብማእኸላይ ኣብመንጎ ኮቭድ-19 ምቅላዕን ምልክታት ምዕባይን ዝወስደሉ 
ዘሎ ግዜ እዩ። ድሕሪ መገሻ ምውሻብ ሕጊ ካናዳ እዩ። ዝኾነይኹን ሰብ ነቲ ሕጊ ዘይኽተል/ዘየተግብር ኣብ ናይመወሸቢ ስፍራ ይጸንሕ፣ ቅጽዓት ይኸፍል ወይ ናብ 
ቤትማእሰርቲ ይወርድ።

ኣብ ክሊ ምውሻብ እናሃለኻ፣ ምልክታትካ፣ ዋላ ዝሕቱላት ይኹኑ፣ ክትቆጻጸሮም ይግባእ። ገለ ሰባት ምልክታት ከቶ እንተየርአዩ ኮቭድ-19 ክህልዎም ይኽእል። 
ተወሺብካ  ን14 መዓልቲ ምጽናሕ ኮቭድ-19 ናብቲ ማሕበረሰብ ንከይሰፍሕ ንምክልኻል ይሕግዝ።   

ኣብ ካናዳ ምስበጻሕኻ ኣብ ዝጥዕም ቦታ 
ንኽትውሸብ ስፍራ ምድላው

ናብቲ ዝተወሸብካሉ ስፍራ መግቢ፣ 
መድሓኒት፣ ናይጽርየት ናውቲን ካልኦት 
ኣድለይቲ ነገራትን ንኽትረክብ ምሕጋዝ

ዘየድልይ ጠጠው መጠው ብምእላይ ካብ 
መዕርፎ ነፍርቲ ናብቲ ትውሸበሉ ስፍራ 
ምብጻሕ  

ተወሽብካ፥ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክትገብር ኣይፍቀድን፡ 

ሓገዝ ሕክምና ከድልየካ እንተሎ እንተዘይኮይኑ 
ዝተወሸብካሉ ስፍራ  ሓዲግካ ምኻድ

ጋያሹ ምዕዳም

ከም ኣውቶቡስ፣ ታክሲ ወይ ተላፊንካ እትግልገለሎም ናይ 
ህዝቢ መጓዓዝያ ምጥቃም

ካብ 14 መዓልቲ ንዓቀብ ክትውሸብ ትኽእል፣ 
እንድሕር ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ጌርካ፡

ናይ ኮቭድ-19 
ምልክታት አዕቢኻ

ናብ ኮቭድ-19 ዘለዎ ወይ 
ምልክታት ዘርአየ ሰብ 
እንተተቃሊዕኻ

ዕድመ ዝገበረልካ ሰብ ወይ መንግስቲ ዝሓገዞ ትካል ነዞም ዝስዕቡ 
ነገራት ክገብር እዩ፡ 

ንኽትናፈስ ኢልካ ካብ ዝተወሸብካሉ ስፍራ  ወጻኢ ምንቅስቃስ

 ተወሺብካ እናሃለኻ፣ ምልክታት እንድሕር  ከተርኢ ጀሚርካ
ን14 መዓልቲ  ተወሺብካ እናሃለኻ፣ ምልክታት እንድሕር  ከተርኢ ጀሚርካ፣ ነቲ ዕድመ ዝገበረልካ ሰብ ወይ መንግስቲ ዝሓገዞ ትካል ሽዑንሹዑ ምዝራብ።

ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ጥዕና በዓልመዚ ንኽትውከስ ክሕግዙኻ እዮም። እቲ ናይጥዕና በዓልመዚ መገሻ ታሪካን ምልክታትካን ንኽትገልጽ ክሓቱኻ 
እዮም። እትኽተሎም መምርሕታት እውን ክህቡኻ እዮም።

ምልክታት እናርኣኻ እናሃለኻ፣ እዞም ዝስዕቡ ክትገብር የድልየካ፡

XX ሽዑ ንሽዑ ዓርስኻ  ኣግልል፡ እዚ ማለት 
ካብካልኦት ሰባት፣ ዋላ ካብ ቤተሰብካን ምሳኻ 
ዝነብሩ ሰባትን፣ ክትርሕቕ ኣለካ ማለት እዩ።
XX እንተተኻኢሉ፣ ካብ ካልኦት ሪሒቅኻ   
ኣብ ግሉል  ክፍሊ ደቅስ  ኣብኡ አውን 
እዋንካ እሕልፍ።

XX ምስካልኦት ሰባት ክትከውን እንተለኻ መሸፈኒ 
መንዲል ወይድማ ገጽ መሸፈኒ ማስክ ግበር። 
XX ናይ ሓባር እትግልገለሎም ነገራት፣ ቤት ሽንቲ፣ 
ሓለኽቲ ወይ ግዳማዊ ጸፍሒታት፣ ሕድሕድ 
እዋን ምስተገልገልካሎም፣ ኣኳስሕ።  
 

እንተተኻኢሉ፣ ካልእ ናይበይንኻ ቤት ሽንቲ 
ተጠቐም።

XX ካብ ከቢድ ሕማም ናይምዕባይ ዝለዓለ ሓደጋ 
ዘለዎም፣ ከም ሽማግለታትን ሕዱር ሕማም 
ዘለዎምን ሰባት ረሓቅ።

ከምኡውን፣ ንስኻን ምስኻ ዝተጓዓዙ ኩሎም ሰባትን ፣ እትውሸብሉ እዋን ብ14 መዓልቲ ምንዋሕ የድልየኩም። 

ንዝበለጸ ሓበሬታ ነዚ ዝስዕብ ተወከስ፡  canada.ca/coronavirus

ናብ ከም መናፈሻ፣ መሸቀጢ ሞላት፣ ወይ ናይ መግቢ 
ዕዳጋ ዝመስሉ ህዝባዊ ቦታታት ምኻድ

ኣብ ካናዳ ዳግም ምጥያስ ድሕሪ 
ለበዳ ሕማም ኮቭድ-19

http://canada.ca/coronavirus

