
 
 

 

[Übersetzt ins Amharische] 

መውዓለ-ህጻናት ብሬመን 

KiTa Krippe 
KiTa Kindergarten 

KiTa Hort 
KiTa Treff 

KiTa Familie 

Postadresse  
KiTa Bremen 

Auf der Muggenburg 5 
28217 Bremen 

 
Telefon 

0421-361 5700 
Telefax 

0421-361 59771  
E-Mail 

office@kita.bremen.de 
Internet 

www.kita.bremen.de 
 

Straßenbahn 
Linie 3,5 

Haltestelle 
Eduard-Schopf-Allee 

 
 

KiTa Bremen 
Eigenbetrieb  

der Stadtgemeinde 
 Bremen 

Geschäftsführer 
Wolfgang Bahlmann 

Stv. Geschäftsführerin 
Petra Zschüntzsch 

 
Deutsche Bundesbank 

Filiale Hannover 
IBAN 

DE09 2500 0000 
 0025 1015 66 

BIC 
MARKDEF1250 

 
Steuernummer 

60-100-07915 
 

USt-IdNr. 
DE322325940 

 
 

የብሬመን ከተማ  
የህጻናት እና የቤተሰብ ማዕከል 

16.12.2021 

ማስታወቂያ: የኮሮና ምርመራ ለህጻናት 

ኮሮናን ለመቀነስ ምርመራን ማብዛት 
የተወደዳችሁ ወላጆች፣ 
 

ህጻባትን መመርመር ለምን አስፈላጊ እንደሆነ በዚህ ጽሁፍ ልናብራራሎት እንፈልጋለን።  
 

ህጻናትን በተከታታይ መመርመር ለምን ያስፈልጋል? 

የተስፋፋውን የኮሮና ተጠቂዎች ቅጥር ለመቀነስ ለእራሶት እና ለልጆት/ቾት ተከታታይ 
የሆነ ነጻ ምርመራ በማድረግ ይተባበሩን። በተለይም ባለንበት የበዓላት ግዜ ከሌች 
ወቅቶች በበለጠ ከፍተኛ ክትትል እና ጥንቃቄ ማድረግ፣ ለእርሶ፣ ለልጆቾ እንዲሁም 
ለሌሎች ልጆች ጤና እና ድህንነት አስፈላጊ ነው። 
በመውዓለ - ህጻናቱ ወስጥ ላሉ ህጻናት የሚደረጉ ምርመራዎች ለልጆ / ልጆቾ 
ድህንነት አስፈላጊ ናቸው።  
ፈጣን እና ተከትታታይ የኮሮና ምርመራ ማድርግ የበሽታውን ስርጭት ቀድሞ 
ላማወቅ፣ ለመቆጣጠር እንዲሁም ከሌሎች ተላለላፊ በሽታዎች ለመከላከል ይረዳል። 
የኮሮና ምርምርራ ማድረግ ውስን ማለትም ግዜያዊ መከላከያ ስለሆነ ማንኛውንም 
የበሽታ ምልክት ባያሳይም እንኳን፣ ቀጣይነት ያለው እና ተከታታይ ምርመራ ለልጆት 
ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው።  
ልጆትንም ሆነ ሌሎች ህጻናትን በዚብ መንገድ ማገዝ ይችላሉ። 
 

በቤተሰብ እና ህጻናት መዓከል የሚሰጡት ምርመራዎች የትኞቹ ናቸው? 
 

የኮሮና ምርመራ ልህጻናት የተፈቀደ ሲሆን፣ ምርመራው በበጎ ፍቃደኝነት ላይ 
የተመሰረተ እና በጤና ባለሞያዎች ክትትል ስር የሚደረግ ነው። ልህጻናት ምንም 
አይነት ጉዳት አያመጣም። የመመርመሪያ ናሙናው የአፍንጫ የመጀመሪያው ክፍል 
ውስጥ ብቻ የሚገባ ነው።  
በቤተሰብ እና ህጻናት መዓከል ይህ በአፍንጫ የሚወሰድ የናሙና መመርመሪያ በነጻ 
ተዘጋጅትዋል። 
 
 
 
 

ምርመራውን እንዴት እራሴ መፈጸም እችላለሁኝ? 

እባክዎን፣ ምርመራውን ከመጀመሮት በፊት በማሸጊይው ላይ የተጻፈውን መመሪያ በጥንቃቄ ያንብቡ። ከዛም እጆቾን 
ታጥበው የመመሪያውን ሂደን አንድ በአንድ በመከተል ምርመራውን ልጆቾ ላይ ይፈጸሙ። የምርመራው መሳሪያ ለህጻናት 
የተዘጋጀ ነው። የምርመራ ናሙናውን 1-2 ሴንቲ-ሜትር ጥልቀት አፍንጫ ውስጥ ያስገቡ።  
የህጻናትን ምርመራ እና አመራመር በሚመለከት ለተጨማሪ መረጃ የህጻናት እና የተምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጁትን ቪዲዮ 
እንዲሁም መረጃዎች ድህረ-ገፁ ላይ   ማግኘት ይችላሉ። 
 
 

መረጃ:  
 
ከላይ የተጠቀሰውን ቪድዮ ብዚህ አድራሻ መመለከት ይችላሉ።  
https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/ 
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für 
Kita-Kinder? Jarno und Katja erklären es 
 

 

 

 

 

ቀጣይነት 
ያለው 

ምርመራ 

አስፈላጊ ነው! 
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[Übersetzt ins Amharische] 

KiTa Bremen 
Bremens städtische 

Kinder- und Familienzentren 
 

Postadresse  
KiTa Bremen 

Auf der Muggenburg 5 
28217 Bremen 

 
Telefon 

0421-361 5700 
Telefax 

0421-361 59771 
 E-Mail 

office@kita.bremen.de 
Internet 

www.kita.bremen.de 
 

 

ልጄን እንዴት ምርመራውን በተመለከት ማገዝ እችላለሁኝ? 

ለእሶም ሆነ ለልጆ ነጻ እና የተረጋጋ ሁኔታ ይፍጠሩ። ለልጆት እያንዳንዱን የምርመራ 
ሂደት ተረጋግተው እና ግልጽ ሆነው ያስረዱ። ልጆት መመርመር ካልፈለገ እባክዎን 
አያስገድዱት። ከእያንዳንዱ ሄደት በውሃላ ቀጥለው የሚያረጉትን ሂደት ለልጆት ያሳዩ።  
ከተቻለ፣ የመረምራውን ሂደት ከመጀመሮት በፊት በጨዋታ መልክ ለልጆት ያሳዩ። 
ወይም ምርመራው እንዴት እንደሆነ እራሶት ላይ በመሞከር ያሳዩት።  
ምናልባት ልጆት ምርመራውን በጨማታ መልኩ አሻንጉሊት ላይ መሞከር ይችላል። 
 

 

 

ልጆት ምን ያህል ግዜ የኮሮና ምርመራው ማድረግ አለበት?  
 

ምርመራው በየሳመንቱ ሁለት ግዜ ማለትም - ሰኞ እና ሃሙስ ዕለት- ልጆ 
ጠዋት መውዓለ - ህጻናቱ ከመምጣቱ በፊት ከቤት ውስጥ የሚደረግ ነው።   

 
እንደአጋጣሚ ምርመራውን እቤት ከረሱ፣ ለዛ ቀን ከመውዓለ - ህጻናቱ 
የመመርመሪያ መሳሪያዎችኝ መቀበል ይችላሉ። ፈጣን እና ተከትታታይ 
የኮሮና ምርመራ ማድርግ የበሽታውን ስርጭት ቀድሞ ላማወቅ፣ ለመቆጣጠር 
እንዲሁም ከሌሎች ተላለላፊ በሽታዎች ለመከላከል ይረዳል። 
 
 

 

 

የምርመራው ውጤት ፖዘቲቭ ከሆነ ምን ማድረግ ኣለብኝ? 

የምርመራው ውጤት ፖዘቲቭ ከሆነ፥ በአስቸኳይ ፍጥነት የቤተስብ እና የህጻናት መዓከሎን 
በስልክ ደውለው ያሳውቁ! በመቀጠል የምርመራዎ ውጤቱ ፖዘቲቭ፣ ከሆነ በዚህ ስልክ ቁጥር 
361-10100 በመደወል የፒሲአር ምርመራ ቀጠሮ ይያዙ። የፒሲአር 
ምርመርእ ውጤቶ ፖዘቲቭ ከሆነ< በአስቸኳይ ፍጥነት የቤተስብ 
እና የህጻናት መዓከሎን በስልክ ደውለው ያሳውቁ። ልጆት በዚህ 
ግዜ ወስጥ ከቤት ሳይወጣ ተለጥሎ መቆየት አለበት። እርሶም ቢሆኑ 
መመርመር አለቦት። ውጤቱ ኔጌቲቭ ሲሆን ልጆት ወደ ቤተስብ  
እና የህጻናት መዓከሎ መመለስ ይችላል።  
 

የምርመራው ውጤት ፖዘቲቭ ከሆነ ምን ማድረግ ኣለብኝ? 

የምርመራው ውጤት ፖዘቲቭ ከሆነልጆት ወደ ቤተስብ እና የህጻናት መዓከሎ መሄድ 
ይችላል።  በውጤቱ እርግጠኛ ካልሆኑ አልያም ውጤቱ ግልጽ የሚታይ ካልሆነ 
ምርመራውን በድጋሜ ወይም እንዳዲስ መሞከር ይችላሉ።  
የኮሮና ምርምርራ ማድረግ ውስን ማለትም ግዜያዊ መከላከያ ስለሆነ ልጅትን በይግዜው ሰኞ ኣና ሃሙስ መመርመሮት እጅግ 
በጣም አስፈላጊ ነው።  

 
ማሳሰቢያ 
ልጆትን ወይም አራሶን መመርመር ካልቻሉ< በማንኛውም የመመርመሪያ ጣቢያ ማስመርመር አና መመርመር ይችላሉ ።  
ለተጨማሪ መረጃ ይህጻናት ህክምና ባለሞያዎትን ያማክሩ።  

 
Copyright: METACOM Symbole © Annette Kitzinger  

የልጆን 
ጉብዝና 

ያበረታቱ! 
 
 

ሰኞ+ሃሙስ 

የምርመራዎ ውጤቱ 
ፖዘቲቭ፣ ከሆነ በዚህ 

ስልክ ቁጥር 

361-10100  
በመደወል የፒሲአር  

ምርመራ ቀጠሮ ይያዙ 
 

  


