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በ ዕለታዊ የሕጻናት ክትትል ስር እና በመዋዕለ-ህፃናት ወስጥ የሚገኙ ህፃናትን የሚመለከት አዲስ የዃረንቴና ወይም እራስን አግልሎ 

የማቆያ ህግና ደንብ 

 

 

የተከበሩ: 

ወላጆች እንዲሁም ህጋዊ አሳዳጊዎች፣ 

 

በዚህ ደብዳቤ፣ በብሬመን ክልል ውስጥ ላሉት በዕለታዊ የሕጻናት ክትትል ስር እና በመዋዕለ-ህፃናት ወስጥ የሚገኙ ህፃናትን 

የሚመለከት አዲስ የዃረንቴና ወይም እራስን አግልሎ የማቆያ ህግና ደንብ ልገልፅሎት እወዳለሁ። 

 

ከዕለት 17.09.2021 ጀምሮ በብሬመን ክልል ውስጥ የጤና ሚኒስቴር ያወጣው ህግና ደንብ በተግባር ላይ ይውላል: 

ይህ ማለት ተመርምሮ ውጤቱ ፖዘቲቭ (ኮሮና ያለበት) መሆኑ ከተረጋገጠ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው በዕለታዊ የሕጻናት 

ክትትል ስር እና በመዋዕለ-ህፃናት ወስጥ የሚገኙ ህፃናት ከ 5 ቀናት በውሃላ ነጻ ምርመራ ማድረግ ይችላሉ። 

 

ለምሳሌ: 

1. ከልጆት ጋር በአንድ ግሩፕ ወስጥ ያለ ሌላ ህፃን ልጅ ተመርምሮ ውጤቱ ፖዘቲቭ (ኮሮና ያለበት) ሆነ። ተመርምሮ 

ውጤቱ ፖዘቲቭ (ኮሮና ያለበት) ልጅ ሃሙስ ዕለት ለመጨረሻ ግዜ መዋዕለ - ህጻናት ነበረ። 

2. መዋዕለ - ህፃናቶ እርሶን እንደወላጅ መጠን ልጆት ውጤቱ ፖዘቲቭ (ኮሮና ያለበት) መሆኑ ከተረጋገጠ ሌላ ልጅ ጋር 

የቅርብ ንክኪ እንደነበረው ያሳውቆታል - ከዛም በመቀጠል ልጆት የዃረንቴና ወይም እራስን አግልሎ የማቆያ ግዜ 

መውሰድ እንዳለበት ይነገሮታል። 

3. ልጆትም ተመርምሮ ውጤቱ ፖዘቲቭ (ኮሮና ካለበት) ልጅ ጋር የመጨረሻው ንክኪ ከነበረበት ቀን ቀጥሎ ባለው 5ኛ ቀን 

ነጻ ምርመራ ማድረግ ይችላል። በዚህ ምሳሌ መሰረት ልጆት ተመረምሮ ነጻ ከሆነ ከሃሙስ ጀምሮ ወደ መዋዕለ - ህፃናቱ 

መመለስ ይችላል ማለት ነው። ይህንን ምርመራ እራሶት ቤት ወስጥ ወይም ምርመራ ጣብያ ልጆትን የዘው በመሄድ 

ማስመረመር ይችላሉ። ምርመራውን እራሶት የሚያደርጉ ከሆነ (ፈጣን ምርመራ ውይም መስመር ምርመራ) የሚያደርጉ 
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ከሆነ፣ ውጤቱን እንደማረጋገጫ ለመውዕለ - ህፃናቱ ይዘው መምጣት ይኖርቦታል። ያልተመረመሩ ህጻናት ለ14 ቀናት 

የዃረንቴና ወይም እራስን አግልሎ የማቆያ ግዜ መውሰድ ይኖርባቸዋል። 

ከዚህም በተጨማሪ የጤና ባለሞያዎች ትዕዛዝ በተግባር ላይ ይውላል። 

 

ዕለታዊ የቅርብ ክትትል የሚያስፈልጋቸውና ክትትሉን በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያገኙ ህጻናት የተምህርት ቤቱን 

ህግ ይከተላሉ። 

 

 

 

ከከበረ ሰላምታ ጋር 

በውክልና  

 

 

 

 

 

ካትሪን ብሉመንሃገን 

የታዳጊዎች ሚኒስቴር ሃላፊ 

 


