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የተከበሩ አቶ ወይም ወይዘሮ 

የተወደዳቹ ወላጆች ወይም ህጋዊ አሳዳጊዎች 

 

 

ከ ጁን ወይም ከስድስተኛው ወር ጀምሮ በመውዓለ ህጻናቶች ውስጥ „በ‘ፓንደሚ ስር የሚደረግ ይህጻናት ክትትል“ የመጀመሪያው 

የኮሮና ክትትል መሪሃ-ግብር በተግባር ላይ ውልዋል። ይህም ማለት እርሶና ልጆት/ልጆቾት በመወዓለ ህጻናቱ ስር በትንንሽ ነገሮች 

ብቻ የሚቸገሩ ይሆናል። 

 

ባለንበት ወቅት በበሽታው እየተጠቁ ያሉ ያልተከተቡት ሰዎች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ ነው። በብሬመን የሚገኙ መውዓለ - 

ህጻናቶች ወስጥ የሉት አዲስ ተጠቂዎች ቅጥር ጥቂት ቢሆንም ለመወዕለ - ህጻናቱ ሰራተኞች እና ህጻናት ተከታታይ የሆነ እና 

ቀጣይነት ያለው የኮሮና ምርመራ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው።  

ተከታታይ የሆነ እና ቀጣይነት ያለው የኮሮና ምርመራ በመውዓለ - ህጻናቶች ውስጥ ማድረግ የበሽታውን ስርጭት በፍጥነት 

ለመለየት እና ለመቆጣጠር ይጠቅማል። 

 

 

የብሬመን ህጻናት እና ትምህርት ሚኒስቴር ለእያንዳንዱ የመወዓለ - ህጻናቱ ሰራተኞች እና ህጻናት በየሳምንቱ ሁለት የፈጣን ኮሮና 

ቴስት መመርመሪያዎች ያቀርባል። ህጻናቱ የኮሮና ምርመራ ሳያደርጉ ወደ መውዓለ - ህጻናቱ መምጣት አይችሉም። እባክዎን ወደ 

መውዓለ - ህጻናቱ የሚሄደውን/የምትሄደውን/የሚሄዱትን ልጆትን / ልጆቾን በሳመንት ሁለት ግዜ የኮሮና ምርመራ ያድርጉለት / 

ያድርጉላት / ያድርጉላቸው፣ ውጤቱ ፖዘቲቭ ከሆነ ልጆትን / ልጆቾን ወደ መውዓለ - ህጻናቱ እንዳያመጡዋቸው። 

 

ተከታታይ የሆነ እና ቀጣይነት ያለው የኮሮና ምርመራ - በተለይ ለህጻናት - አድካሚ እንደሆነ እረዳዎታለሁ። ሂሆንም ለህጻናቱ 

ጤንነት እንዲሁም ደህንነት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። 

 

 



[Übersetzt ins Amharische] 

 

በአንዳንድ መውዓለ - ህጻናቶች ውስጥ አልፎ አልፎ በህክመና ወይም ከህጻናት ጋር በቅርብ የመስራት ተሞክሮ ባላቸው ባለሞያዎች 

ክትትል ሰር የሚደረግ የሎሊ - ምርመራ ይኖራል። በዚህ አጋጣሚም ይህንን በበጎ ፍቃደኝነት ላይ የተመረኮዘ ምርመራ ለልጆቾ 

ደህንነት ለማሰመርመር እንዲስማሙ ብትህትና እተይቃለሁኝ።    

 

ከከበረ ሰላምታ ጋር 
በውክልና 
 
 
 
 
 
 
Thomas Jablonski 
-Abteilungsleiter- 


