ውላድካ/ኪ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ኣለዎ ድዩ?
መብዛሕቲኡ ግዜ ህጻናት ዝኾነ ምልክታት ኮቪድ-19 የብሎምን ወይ ቅልል ዝበሉ
ምልክታት ጥራሕ ኣለዎም።
ነየኖት ምልክታት ኮቪድ-19 ቀንዲ ከድህበሎም ኣለኒ?
ብፍሉይ ህጻናት ናይ ድኻም ስምዒት ክህልዎም ይኽእል፣ ከምኡ’ውን ከም
ቀደሞም ኣይጻወቱን ወይ ኣብ ንጥፈታት ኣይሳተፉን እዮም። ካልኦት ምልክታት
ነዚኦም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፥
• ደረቕ ሰዓል
• ረስኒ
• ናይ ሕማም ስምዒት
ምስ ስርዓተ ምስትንፋስ ዝተኣሳሰሩ ምልክታት ከም ናይ ጎሮሮ ምሕርሓር፣
ጉንፋዕ፣ ወዘተ. ወይ’ውን ካልኦት ምልክታት ከም ውጽኣት ክህልዉ ይኽእሉ
እዮም። እዞም ኩሎም ምልክታት ብሓንሳብ ዘየጋጥሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ውላደይ ናይ COVID-19 ሕማም ምልክታት እንተሃልይዎ እንታይ
ክገብር አለኒ?
ውላድካ/ኪ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተለዎ/ዋ፣ ንሱ/ሳ ኣብ ገዛ ክጸንሕ/
ክትጸንሕ ኣለዎ/ዋ። ካልኦት ኣባላት ስድራ ብዝተኸኣለ መጠን ካብ’ቲ ህጻን
ርሕቀቶም ክሕልዉ ኣለዎም። እዚ ዋላ እንተኾነ ህጻናት ፍቅሪን ኣካላዊ ርክብን
ከም ምሑቛፍን ምሕብሓብን ከምዘድልዮምን፣ ኣገዳስነት ናይ’ዚ ድማ ልዕሊ
ርሕቀትካ ምሕላው ምዃኑን ብኽብረትኩም ዘክሩ።
ኩነታት ውላድካ/ኪ እንተዘየቕሲኑካ/ኪ ወይ ውላድካ/ኪ ትሕቲ 2 ዓመት
እንተደኣ ኮይኑ፣ ምርመራ ንምግባር ከምኡ’ውን ንምርመራ መወከስታ ምስዘድሊ
ንሓኪምካ/ኪ ደውል/ሊ። ናብ ናይ ውልቅኻ/ኺ ሓኪም ምድዋል ኣድላዪ
እንተዘይኮይኑ፣ ናብ coronaproever.dk ብምኻድ ንውላድካ/ኪ ናይ ምርመራ
ቆጸራ ሕዝ/ዚ።
ውላደይ መዓስ እዩ ናብ መወዓሊ ህጻናት ወይ ቤት-ትምህርቲ
ክምለስ ዝኽእል?
ውላድካ/ኪ እዚ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ እንተደኣ ተረኺብዎ እቲ ህጻን ክሳብ ካብ
ዝኾነ ምልክታት ን48 ሰዓታት ነጻ ዝኸውን ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣለዎ።
ውላድካ/ኪ ካብ እዚ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ብምርመራ ነጻ እንተደኣ ኮይኑ፣ ካብ
ሕማም ነጻ ምስኮነን ከም ቀደሙ ኣብ ንጥፈታት ክሳተፍ እንተደኣ ኣብ ዝኽኣለሉ
እዋንን፣ እቲ ህጻን ናብ’ቲ መወዓሊ ህጻናት ወይ ቤት-ትምህርቲ ክምለስ ይኽእል።

ውላደይ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ
ምግባር የድልዮ ድዩ?
ውላድካ/ኪ ዝሓመሞ ጉንፋዕ ድዩ ወይ
ኮቪድ-19 ወይ ድማ ካልእ ረኽሲ ስርዓተ
ምስትንፋስ እንተልይዎ ምፍልላይ ኣሸጋሪ
ክኸውን ይኽእል። ኮቪድ-19 ድዩ ኣይኮነን
ብሓደ ምርመራ ክፍለጥ ይከኣል እዩ።
ውላድካ/ኪ ኮቪድ-19 የብሉን ኢልካ/ኪ
ትጥርጥር/ሪ እንተደኣ ኮይንካ/ኪ፣
ምርጫኻ/ኺ ነቲ ህጻን ከይተመርምሮ/
ርዮ ክኸውን ይኽእል። ኣብ’ዚ ኩነት እዚ እቲ
ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ክሳብ ነቲ ህጻን ዝሕሾ ካብ
ገዛ ዘይምውጽኡ እዩ።
ገለ ውሱናት ኣባላት ናይ’ቲ ስድራቤት
እንተሓሚሞም፣ እቶም ዓበይቲ ጥራሕ
ክምርመሩ ይኽእሉ እዮም፣ ስለምንታይ
መብዛሕቲኡ ግዜ ኣባላት ናይ ሓደ ስድራቤት
ሓደ ዓይነት ሕማም ይጸንሖም እዩ።
ናይ ውላድካ/ኪ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19
እንተልይዎ ወይ ምርመራ እንተድልይዎ
ትጠራጠር/ሪ እንተኾይንካ/ኪ፣ ናብ
ሓኪምካ/ኪ ምድዋል ይከኣል እዩ።

ድሕሪ ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ንገለ እዋን ህጻናት ድኹም ሰዓል ክህልዎም
ንቡር እዩ። እቲ ህጻን ድልዱል እንተደኣ መሲሉ፣ ዋላ’ኳ ድኹም ሰዓል ይቐጽል ናብ
መወዓሊ ህጻናት ወይ ቤት-ትምህርቲ ክምለስ ይኽእል እዩ።
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